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I.

LAPONIA.

Jadę więc do Laponii tak nielitośeiwie
okrzyczanej za brudny kraj, nawet przez
żydów, o których przecież doskonale wie-
my, że są najwyrażniejszym wstrętem do
czystości przez naturę wyposażeni. (1)

Wieczorem tego dnia, nie rozbijaliśmy
jeszcze namiotów, nocowaliśmy bowiem

(1) Heine poeta żydowski powiedział o Laponii
In Lappland sind scbmutzige Leute,
Plattfórmig, breitmiiulig und klein;
Sie kauern urn's Feuer und backen
Sich Fische und ąuacken und schrein.
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o kilka mil u jednego z naszych przewo-
dników w zimnej lepiance. Mathisen (tak
się nazywał przewodnik) wystawił swój
domek w miejscu najbardziej dzikiem; po-
łożony na wzgórzu lesistem, zasłonięty był
cały krzakami, a dach na którym rosło
zielsko, robił go podobnym do gniazda.
0 czterdzieści kroków niżej pagórka, zwier-
ciedli się małe jeziorko, bardzo głębokie,
którego urwiste brzegi okryte są zielono-
ścią , za brzegami zaś sterczą wysokie,
okryte murawą skały; ta naturalna obro-
na zagradza ciasny wąwóz, do którego je-
zioro przelewa, kiedy się napełni zbyte-
cznie, swe wody, tworząc kaskadę. Wierz-
chołek skał jest urwisty i nieurodzajny;
sterczy tu tylko kilka karłowatych brzóz
i sosen.

Największa cisza i trudna do opisania
przerażająca dzikość, stanowią główne za-
rysy tego krajobrazu, widać wszędzie, że
ręka ludzka nie dotknęła nigdy ziemi, nie
podważała skał, nie kosiła trawy na łą-
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kach; drzewa z starości poobalały się je-
dne na drugie, na jeziorze nie widać ani
jednej łodzi, nie czuć zapachu ziół, nie
widać dymu na widnokręgu; ciszę prze-
rywa tylko szmer kaskady, albo lekki
szelest liści, a nad tern wszystkiem wznosi
się szare niebo północy, które ciska na te
przedmioty, melancholiczne, przymglone
światło.

Inna to zupełnie rzecz pustynia pełna
woni w Południowej Ameryce, obfita w

słońce i pokarm, jak ten dziki i nieznany
zakąt w naszej Europie; z tern wszystkiem
miejsce to było jeszcze rozkoszną oazą,
którą Bóg rzucił w lodowatą tę puszczę,
tak jak je rzuca w gorące piasezyste pu-
stynie. Kilka mil dalej na południe, a nie
znajdziesz już ani jednego drzewa; — kil-
ka zaś mil jeszcze dalej a nie zobaczysz
nawet rośliny.

Umeblowanie domku przewodnika, by-
ło bardzo proste; pień drzeAva służył za

stół, dwa czy trzy krzesełka obok niego,
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podłoga zastępowała łóżko. Wypiwszy na
kolacyę szklankę koziego mleka, rozłoży-
łem nie o podał od ognia moją skórę rena
i położywszy się na niej niezadługo sma-
cznie usnąłem.

Nazajutrz bardzo rano, wszyscy byli
już na nogach. Nasze towarzystwo skła-
dało się z dziesięciu osób, z tych trzy je-
chało konno, reszta zaś podróżowała pie-
szo, i tak, na czele szedł przewodnik Abo,
dowodzącykarawaną, naszLapończyk prze-
myślny i dobry. Potem trzej ludzie pro-
wadzący konie , tłómacz Findlandczyk,
wreszcie dwaj młodzi chłopcy z Finmar-
ku, którzy przyłączyli się do nas, a nastę-
stępnie mieli udać się na wschód do liossyi.

Właściwie powiedziawszy Laponia jest-
to ogromna pustynia, gdzie osuszona oaza
jest rzeczą rzadką; gdzie niema żadnej
roślinności, ani żadnego widoku; jest ona
podobną do płaszczyzny głęboko pokopa-
nej, w której każda bruzda jest irrygacyą;
wzgórki niskie ciągną się po niej łańcu-
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chem, który co moment przerywa jezio-
ro, rzeka lub bagno. Ta zbytnia obfitość
wody, utrudnia w lecie nadzwyczajnie po-
dróż, za nadejściem zaś zimy, cała Lapo-
nia pokrytą jest śniegiem, po którym su-
wają się sanki zaprzężone reniferami,—

tak szybko biegnące, że prześcigają konie
pocztowe.

Co do nas nieodbywaliśmy drogi z szyb-
kością, przeciwnie wlekliśmy się powoli,
bowiem wzgórza ciągłe otaczające jezioro
Kaafiordal, utrudzały nam podróż. W mia-
rę jakeśmy się posuwali naprzód, drzewa
stawały się coraz liczniejsze i wkrótce
ujrzeliśmy się w prawdziwym lesie. Nie
wierzyłem własnym oczom! jak to? las,
o dzień drogi od Kaafiord! Przyglądałem
się wysokim brzozom, które ścinali sie-
kierą nasi ludzie, dla utorowania drogi, a
ja spytałem sam siebie, czyli istotnie tak

niespodzianie przeniesiony zostałem, z o-

pustoszałych brzegów Finmarku do środka
Szwecyi. Te kilka stai lasu, są jedynemi
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na północnym Finmarku; drzewa sięgają
tutaj niezwykłej wysokości, zielenią się i
mają tak piękną postawę, jak nie znaj-
dziesz nigdzie. Konie zdawały się także
być zdziwionemi tą nowością, przez jakiś
czas stały lękając się wielkich gałęzi le-
żących na ziemi, po tern wrażeniu zaczęły
biedź jak szalone mimo przeszkód, prze-
skakując korzenie, a odrastające korzonki
biły je po nogach.

Po upływie godziny, zmordowane zwie-
rzęta ciągłemi przeszkodami, równie jak
i my uczuły potrzebę odpoczynku, myśla-
łem, że będę miał dość czasu, aby trochę
pobotanizować na rośliny, których dość
było naokoło nas. Ale na nieszczęście prze-
wodnik nie pozwolił mi się tern zająć,
musieliśmy bowiem tego dnia długą od-
być stacyę. Zniewolony byłem z koniecz-
ności zaniechać mego planu i zerwanych
nic mogłem należycie rozklassyfikować,
ale mając nie wiele roślin, znaczna ich
część zginęła mi bowiem. Widziałem tu-
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taj paproć, w znacznej rosnącą obfitości,
nadto dzięgiel; z roślin zaś delikatniejszych
dzwonki pojedyncze, pierwiosnki w różnych
gatunkach, andromedę, pochyłą łomiankę,
gwiazdnicę i kilka innych, których nazwi-
ska zapomniałem. Nic niemowie o mchach,
których tu pełno w rozmaitych rodzajach,
jak i w całym Finmarku. Wszystkie te
rośliny wyrastają tam gdzie zwiędły prze-
szłego roku, a te posłużą znów, mającym
rość w przyszłym roku. Odgrzebując oku-
tą laską, zobaczyłem bardzo głębokie po-
kłady tej sukcessyjnej roślinności. Był to
rodzaj cmentarza, na którym żywi żyją
kosztem umarłych, jak u nas w wiclkiem
podobieństwie na grobach ludzi.

Minąwszy las, przebyliśmy rzeczkę Ka-
afiord. Nasz przewodnik Abo zgłębiwszy
ją dokładnie tu i ówdzie, wytknął miej-
sce w którem ją w bród najlepiej przebyć
będzie można. Konie miały wodę po pier-
si. Ta rzeczka jest więcej niebezpieczną,
z powodu bystrości niżeli swej głębokości.
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Na przeciwnym brzegu drzewa stają się
coraz rzadsze, i nikną u stóp góry wyso-
kiej , którą nasz przewodnik nazwał Kor-
mowara. Góra ta nie jest wcale zajmują-
cą, wznosi się bez żadnej zieloności, tyle
tylko, że sterczy.

Zsiedliśmy z koni, z których pozdejmo-
wano bagaże, ludzie nasi, pobrali je na
siebie, a następnie z wielkim mozołem
poczęliśmy się wdzierać na nią. Pochyłe
boki góry pokryte były mchem miękkim,
wilgotnym, śliskim, na którym trudno się
było utrzymać i który zostawał w ręku
jeżeli go się dotknęło. Gdyby nie brzózki,
które gdzie niegdzie wyrastały niezawo-
dnie nie bylibyśmy się na szczyt dostali.
Drzewa tylko ratowały wszystkich, korzy-
stali z nich zarówno ludzie i zwierzęta.
Zmordowane koniska, opierały się o pnie
drzew, chroniąc się poślizgnięcia. W po-
łowie drogi, jakby dla większej trudności
w dostaniu się na wierzchołek, zaczął pa-
dać deszcz i myślałem już wtedy, że nie
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zobaczę końca podróży. Ciężkie boty i su-
knie nasiąkłe wodą przeszkadzały mi cho-
dzić , nie mogłem zrobić prawie kroku,
żeby nie upaść i musiałem odbyć na klęcz-
kach resztę drogi. Nareszcie po trzech
godzinach drogi tak nużącej, weszliśmy
na płaszczyznę obszerną;— byłem na wpół
umarły i zobaczywszy równe miejsce, nie
słuchając żadnych uwag, położyłem się na
płaszczu, na ziemi, i nie zadługo pomimo
deszczu usnąłem tym ołowianym snem
jaki zwykle mamy po zmordowaniu się.

Jakiem to powiedział,— gdyśmy przy-
byli na szczyt Kormowaru, padał deszcz,
gdyby była pogoda, mógłbym zobaczyć z te-
go punktu, wzniesionego nad całą okolicą:
Kaafiord, Alten, Ileipak, gdzie znajdują się
zakłady górnicze bogatsze od kopalni w Ka-
afiord, wstęgę rzeki na kilka mil długości
a w odległości byłbym dojrzał morze. Ale
tymczasem nic nie widziałem: gęsta mgła
zapełniła doliny i zakryła cały widnokrąg.

Mimo niepogody, musieliśmy dość długi
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zrobić odpoczynek, dla posilenia koni; tym-
czasem zjedliśmy obiad. Nasi przewodni-
cy, wstrzemięźliwi jak Norwegijanie, wy-
dobyli z torby chleb jęczmienny i solone
masło. Lapończyk Abo jadł palcami, nie
wiem z czego zrobioną jakąś szczególną
mieszaninę, którą miał przyrządzoną wja-
kiemś drewnianem pudełku; dla mnie Fran-
ciszek zrobił zupę z morskich sucharów
z sosem od pekeflejszu, a mój milczący
Anglik sam sobie gotował bulion z arrow-
rootem w jakimś nowo-wynalezionym pie-
cyku i garnuszku Pappina, w którym na-
wet podróżując konno mógł gotować.

Tylko dwadzieścia cztery słów pozwa-
lał sobie mówić na całą dobę i tak się
sumiennie pilnował za pomocą jakiegoś
rodzaju szczotów rossyjskich, że nawet

codziennie po kilka słów zostawało mu się
oszczędności. Ja znów wyuczywałem się
rzempolić konno i w chwilach pogody roz-
weselałem ludzi, konie i Lapończyka grą
moją.
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Kiedyśmy ruszyli dalej myślałem, że
jakiem wszedł, tak teraz będę musiał zejść
z góry. Niebyło tak jednak, szliśmy cią-
gle przez ogromną płaszczyznę po której
postępując czuliśmy częste wstrząśnienia,
równina ta raz sucha, drugi raz wilgo-
tna, pokryta jest ciemnemi kamieniami i
kałużami; małe, gładkie, okrągłe kamyki,
staczały się ciągle do wody; między ba-
gnami, nie ma najmniejszej roślinności,
zgoła nic nie widać, prócz trzęsawisk na-
pełniających się czasami wodą, pochodzą-
cą z topniejących śniegów. Wszędzie wi-
dać ziemię przesiąkła, błotnistą porozpa-
daną, w której co chwila więzły konie.
Czasami grunt był tak błotnisty, że biedne
szkapy nie miały gdzie stanąć bezpiecznie
i trzeba było zdejmować z nich pakunki,
żeby dopomódz im wydostać się z niebez-
pieczeństwa.

Abo miał z sobą psa zwinnego i jeszcze
wpół dzikiego, który podczas trudnych
przepraw, instynktem wskazywał swemu
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panu drogę i bardzo często tym sposobem
dawał dobrą wskazówkę. Pies naszego prze-
wodnika był ordynarny, czarny, czystej
rassy lapońskiej kundel z wyraźnemi zna-
kami swego pochodzenia, miał bowiem
sierść jak niedźwiedź i łeb cienki jak lis.
Kiedy karawana postępowała bez wypad-
ku , pies robił sobie wypoczynek lub też
zapamiętale polował na pewien rodzaj
szczurów, bez ogona, nazywanych tak przez
Norwcgian jak i przez Anglików lemmings.
W ostatnich latach liczba tych zwierzątek
nadzwyczajnie wzrosła, wszędzie jest ich
pełno, gromadnie kryją się w szczelinach
pod wszystkiemi krzakami i kamieniami.
Są one rude i czarne, są trochę podobne
do piżmowców, których futrem podszywa-
ją płaszcze. Lemmings , jest nadzwyczaj-
nie zajadły i do zadziwienia śmiały, Wi-
działem jak zaczepiały w massie konie,
jak im się rzucały na nogi. Ale konie
gniotły ich massami, nie patrząc nawet
na ofiarę; ta słuszna kara była niejako
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allegorią chwały, niszczącą zawiść, i pa-
trząc na tę scenę, przypomniałem sobie
pierwszego podróżnika po Danii i Norwe-
gii i chmurę zajadłych krytyków ciągle
mu wydających wojnę i ciągle ginących
w własnej żółci.

Deszcz który padał od początku naszej
drogi utrudzał ją niesłychanie; o siódmej
wieczorem byliśmy tak zmoknięci i zmor-

dowani, że postanowiliśmy rozłożyć się
w pier wszem dogodnem miejscu. Jakoż
wkrótce znaleźliśmy, nad brzegiem stru-
mienia , spory kawałek suchej ziemi, co

wywołało radosne okrzyki. Stały tu sanie
zostawione przez Lapończyków, które za-
pewne zabrać mieli ztąd za nadejściem
pory śniegów. W sankach lapońskich mo-
że siedzieć tylko jedna osoba; mają kształt
wielkiego trzewika, robią je z drzewa i
wybijają skórą z psów morskich. Siadają
w miejscu odpowiadającem wycięciu u
trzewika, a tak nogi ich są zabezpieczone
i okryte; z przodu jest wydrążenie z przy-
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krywą, gdzie Lapończyk zamyka zapasy;
czasem obite są całe skórą z rena i wte-
dy podobne są do rodzaju worka, w który
siada podróżny i wtedy taka przezorność
chroni go od mrozu. Ten przyrząd jest
bardzo wygodny, a nawet wytworny, je-
żeli ten wyraz może być dodany do ezc-
gobądź w Laponii. Widok sań w chwili
kiedyśmy je znaleźli, wzbudził we mnie
uczucie wdzięczności dla Stwórcy.

Nic bowiem nie mogło być wtedy przy*
jcmnicjszem, jak znalezienie choć trochę
suchego miejsca. Sam pomagałem przy-
rządzać kolacyę i bawiły mnie zabiegi
naszego kochanego Abo, który zmoczony
jak my, myślał że będzie mógł mieć nic-
przepuszczającą wody czapkę z brzozowej
kory; jakoż udał mu się projekt. Usiadł-
szy do kolacyi zrobił z tegoż samego ma-
teryału talerz i był bardzo zadowolony z
formy zaimprowizowanego naczynia, na
które wyłożył posiłek, składający się z tłu-
stości rybiej i kawałka solonego łososia.
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Skończywszy kolacyą wzięliśmy się do roz-

bicia namiotów i każdy jak mógł najle-
psze przygotował sobie posłanie. Byłem
ucieszony z miejsca, jakie mi się dostało
na saniach, zrobiłem sobie poduszkę z skó-
rzanego worka i miałbym najparadnicj-
szy nocleg, gdyby nie krople wody, która
przesiąkłszy namiot co moment padała mi
na twarz, ta jak się zdaje nie wielka mę-
ka, nie dała mi jednakże spać całą noc i
nazajutrz wstałem więcej zmordowany jak
wczoraj.

Podniósłszy się o szóstej godzinie z ra-

na z mego nieznośnego trzewika, ujrz; -

łem gęstą mgłę którą naokoło byliśmy o-
toczeni; Abo odradzał nam puszczać sic
w drogę, póki się zupełnie nie rozejdzie.
Trzeba więc było czekać na czas więcej
sprzyjający. Dopiero około południa, gdy
się rozeszła mgła mogliśmy zwijać nasze
namioty.

Uszedłszy zaledwie mile, napotkaliśmy
urwiste brzegi rzeki, którą mieliśmy prze-



16

być; wody jej płyną z wielką gwałtowno-
ścią po kamiennych odłamach zapełniają-
cych jej dno, które tworzą tam rodzaj
schodów pomiędzy któremi są długie szpa-
ry. Wybrzeże uformowane jest z tych sa-

mych kamieni, niezmiernie wysokich, od-
dalonych nieco od siebie. Konie ujrzawszy
te niebezpieczne brzegi i wodę szeroką a
wzburzoną, nic chciały przez nią przejść;
przez godzinę zaledwie zdołano przepro-
wadzić jednego, inne dopiero poszły za
nim spokojnie.

Resztę tego dnia przebyliśmy bez prze-
szkód , podróżowaliśmy ciągle przez ka-
mienistą płaszczyznę na której często na-
potykaliśmy szerokie doły, w których peł-
no było błota. Biedne koniska, ledwie już
ruszały nogami, wpadając co chwila po
szyję w owe przeszkody, zkąd z trudno-
ścią mogły gramolić się na górę. Zdarzy-
ło się że koń obładowany wpadł w jeden
z tych dołów, a jeździec zaledwie mógł
zeskoczyć z siodła; ludzie pobiegli go ra-
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tować i zaledwie w pięciu mogli go za łeb
i za szyję wyciągnąć z jamy. Podobne wy-
padki powtarzały się co chwila, a niezno-
śny deszcz ani na chwilę nie ustawał; zcię-
to i zapalono kilka gałęzi brzozy, ale to

zamiast ciepła dało nam tylko dym; roz-
bito wreszcie namioty, a my nie wysu-
szywszy nawet odzieży, położyliśmy się
spać.

Nazajutrz bardzo rano, puściliśmy się
dalej. Niebo zdawało się wyjaśniać, spo-
dziewaliśmy się pogodniejszego dnia; ja-
koż zaraz z początku, w miejsce dotych-
czasowych istot błot, wstąpiliśmy na su-
chą ziemię. Niezadługo przybyliśmy na
obszerną płaszczyznę, której końca nie
mogłem zobaczyć, grunt pokrywały duże
szare kamienie jedne na drugie powalone;
kamienie te tak blisko leżały obok siebie,
że tworzyły podłogę z tafli nieszczelnie
przystających, tak, że konie co krok wpa-
dały w szpary, na każdej pochyłości ka-
mienie układały się jak schody. Starali-
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śmy się jak najusilniej, wybierać dobrą
drogę, dodawaliśmy sobie wzajemnie od-
wagi, a idąc tak przez podobny kraj, cią-
gle w jednym od północy ku południowi kie-
runku nie zboczywszy ani razu, po trzech
dniach drogi, nic nie zobaczyliśmy no-
wego.

Roślinność stała się jednakże trochę sil-
niejszą , a kępki brzozowe, które przed
trzema dniami widziałem pełzające po zie-
mi, teraz wyrastały w drzewka na dwie
stopy wysokie. Jakaż to różnica między
takiemi drzewami a bliskim lasem w Ka-
afiord; o którym wam poprzednio mówi-
łem ; tamten tworzy rozkoszną oazę La-
ponii ,

a wdzięk jej podnosi niedalekie
morze.

Trzeciego dnia podróży znaleźliśmy sic
w karłowatym lasku; z dala drzewka te
dziwnie wyglądały, na wszystkie strony
wyciągały suche, bezlistne gałęzie, podo-
bne do rogów jelenich. Od wczoraj je-
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szcze suknie moje były przemoczone, spo-
dziewałem się że dziś będę je mógł wy-
suszyć , jakoż niezadługo rozbito namiot,
przewodnicy nasi rozpalili ogień i wysu-
szywszy suknie po raz dopiero pierwszy
w ciągu podróży doskonaleni się ogrzał.
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11.

DALSZY CIĄG PODRÓŻY PO LAPONII.

Za zbyt monotonnym byłby opis każdo-
dziennej podróży, z wszystkiemi szczegó-
łami, wydarzonemi w ciągu naszej długiej
wędrówki. Malarz ani pisarz nicby nie
mieli do powiedzenia o tym kraju.

W Laponii dwie tylko rzeczy można
zobaczyć; pełno błota i mnóstwo kamieni.
Co do kamieni gdyby słońce w jednej chwili
stopiło śniegi, to wtedy przy jednostajnym
widnokręgu, suchym granicie i rudawych
krzakach, kraj ten zrobiłby się podobnym
do pustyni. Trudno pojąć jak tu jest wie-
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le strumieni, rzek, stawów, jezior, ba-
gien, które w różnych kierunkach prze-
rzynają Laponią; gdyby kiedy wody te
wystąpiły jednocześnie z łożysk, lub gwał-
townie wezbrały, cała ziemia zmieniłaby
się w jedno jezioro, mające powierzchni
50 mil kwadratowych; kraj ten wtedy
byłby świadkiem nadzwyczajnych wstrzą-
śnień i gwałtownych potopów. Znajdujemy
tu bardzo często okrągłe kamyki, biała-
we , podobne do jaj nieznanych ptaków,
są to niezawodnie odłamki kości olbrzy-
mów z czasów przedpotopoAvych. Kamie-
nie te mają często wielkość koła od po-
wozu ; jakiej to siły potrzeba żeby nadać
podobną formę głazowi. Ze wszystkiego je-
dnak najlepiej mi się podobał ten kawa-
łek gruntu na którym rośnie mech, to

najkosztowniejsze pożywienie renów, sta-

nowiących dobytek Lapończyków. Mech
ten nazywa się w języku uczonym lichen
rangiferinus.

Szóstego Sierpnia schodząc z pagórka,



22

nad brzeg małego czystego jeziorka, gdzie-
śmy chcieli napoić konie ujrzeliśmy ko-
ezowisko Lapończyków. Zdjęty ciekawo-
ścią puściłem się do nich po dobrej dro-
dze i w kilka minut, przybyłem przed
dwa namioty, przed któremi stała groma-
da czarnych psów, przyglądających mi się
ciekawie, ale nierównie z większą cieka-
wością zobaczyły konia; zdziwienie ich
było niezmierne na widok nieznanego im,
a nawet nigdy niewidzianego zwierzęcia;
jednak nie szczekały na nas, co mnie za-
stanowiło i przekonało, że psy tutejsze
nigdy nie szczekają. Kilka renów mniej
odważnych od psów uciekły za moim przy-
byciem , i mogłem bez przeszkody wejść
wewnątrz namiotu. Namioty Lapończyków,
wszystkie stawiane są na jeden sposób,
opisawszy jeden można o wszystkich mieć
najdokładniejsze wyobrażenie. Namioty te
są małe i mogą pomieścić najwięcej sześć
do ośmiu osób, okrągłe, rozpinają się na
drewnianych słupkach, wyciosanych ze
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szczytów brzozowych, do których przy-
wiązują grubą wełnianą materyę, koloru
czarnego lub szarego, u góry robią otwór
którym wychodzi dym. Wnętrze nie zaj-
muje więcej nad sześć stóp kwadratowych,
podłoga zrobiona jest z drzewa ciesielską
robotą nad którą na łańcuchu wisi żela-
zny kociołek, pod kociołkiem jest obmu-
rowane ognisko, a gdy palą, dym jakiem
już wyżej powiedział wydobywa się przez
otwór u góry zrobiony.

W około namiotu wewnątrz leżą skóry
renów na których sypiają i kufry drewnia-
ne, które służą zarazem za stół, siedzenie
i szafy dla Lapończyków. Nigdy potrzeby
życia nie mogą być mniejszą rzeczą zaspa-
kajane. W porównaniu z lapońskiemi na-
miotami, nasze polskie chaty są pałacami.

Namiot Lapończyka, choćby najbogat-
szego, nie wiele różni się od najuboższego.

Reny stanowią całe bogactwo tego kra-
ju, biedny człowiek, nie ma ich nad 20
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sztuk, bogaty zaś ma czasem więcej jak
tysiąc.

W namiocie do którego wszedłem, sie-
działy dwie kobiety, jedna z nich była
stara, z zmarszczkami na twarzy, brudna,
obdarta, okropnie brzydka, oczy miała
czerwone, powieki wywinięte i bez rzęsy;
z obrzydliwymi małemi i suchemi nogami,
obrzydliwie brzydka! Druga była młodą
i jak na Laponkę dość przystojną; prze-
bijało się w jćj rysach trochę krwi nor-
wegskiej, miała bowiem włosy blond i o-

czy niebieskie, ale nos jćj był spłaszczo-
ny, kość policzkowa wydatna; całą jej
pięknością była świeżość. Nie sądźcie że-
bym się zmieszał, przedstawiając się tej
damie w miejscu którem wziął za goto-
walnią; nie mogłem się wytłómaczyć, po-
stąpiłem tedy jakby w zawojowanym kra-
ju. Zrobiwszy kilka przyjacielskich zna-
ków, przymknąłem drzwi od namiotu i
otworzyłem przyniesioną z sobą walizkę,
a szczęśliwy żem znalazł trochę czasu,
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ognia i ciepłej wody, zabrałem się do u-
mywania, a nawet do zmienienia koszuli
tak delikatnie jak mogłem.

Na ten jednakże ostatni akt komedyi,
nasze Laponki, które jeszcze nigdy w ży-
ciu nie widziały koszuli, uciekły z namio-
tu , wydając krzyki zgrozy; myślały bo-
wiem że się odzieram ze skóry.

Na dworze znów inna scena, mój An-
glik chciał sobie kupić młodego rena, nie
na to, aby go zawieść do Anglii, bo już
wiedział, że renifer tak jest przywiązany
do kraju swego jak Lapończyk, i że zdy-
cha z tęsknoty w oddaleniu od kraju; lecz
aby go po prostu zabić i zjeść z calem to-

warzystwem. Mój Franciszek negocyował
to kupno, ale właściciel dowiedziawszy się
od kobiet, żem sobie zdarł skórę i przy-
wdział inną, tyle był zgorszony postęp-
kiem moim, że za żadne pieniądze nie chciał
sprzedać rena.

Zbiegli się na krzyk jego, nic nie wpły-
nęło na upartego starca, i żołądek nasz
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musiał się wyrzec przyjemności, jaką mu
obiecywała ćwiartka dziczyzny.

Trzeba było iść dalej, ale w kilka go-
dzin potem, nagrodziła nam to Opatrzność.
Zobaczyliśmy dym wychodzący z drugiego
koczowiska i ujrzeliśmy wielką gromadę
renów.

Mówiąc o Laponii trzeba zaraz mówić
i o renach, jak przy opisie Arabii o wiel-
błądach. Trudno bowiem byłoby nie pisać
o zwierzętach, które dają im tak wielkie
usługi. Reny są więcej użyteczne Lapoń-
czykom, niż wielbłądy Arabom, bez nich
cały ten naród wymarłby z głodu.

Ren to prawdziwa Opatrzność dla La-
pończyka; jest od razu krową, owcą, ko-
niem, okrywa go, żywi i wozi; dostarcza
mu mleka, masła, sera, mięsa tłustego i
smacznego. Lapończyk odziewa się skórą
rena, z której ma übranie wygodne i cie-
płe, wybija nią swe sanie, robi z niej
przykrycia i tłomoki, żył z niego używa
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do wiązania, z rogu zaś wyrabia rączki
do noży i inne drobne rzeczy. Kiedy zmie-
nia siedlisko i przenosi się z nad brzegu
lasu, na wyższe płaszczyzny, wszędzie re-
ny służą wiernie i stale, zaprzęgają je do
sani, które ciągną z nadzwyczajną szybko-
ścią, przewożąc żonę, dzieci, dom, cały
majątek, w miejsce które wybierze kapry-
śny i grymaśny Lapończyk. Dodajcie do
tej ogromnej liczby usług które spełnia to
zwierze i piękną jego powierzchowność.
Ren jest wysoki, silny, prędki, piękny kie-
dy stoi, lecz nierównie piękniejszy kiedy
biegnie; jest-to jeleń jak wiecie, mający
w spojrzeniu wyraz siły, na jakim zbywa
pięknemu mieszkańcowi naszych lasów.
Co rok reny zrzucają rogi i gdy zobacze-
my olbrzymie gałęzie ich rogów, trudno
wierzyć żeby podobne w ciągu jednego ro-
ku odróść mogły. Rogi które wyrastają
z tyłu czoła, nie trzymają się prostopadle,
przeciwnie spadają mu na grzbiet i często
są tak długie jak on cały. Rogi samic ma-
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ło się różnią od rogów samców, są jednak-
że mniej rozłożyste i długie.

Nierównie więcej było renów przy tern
koczowisku, jak przy pierwszem. Pozna-
łem żeśmy przybyli do Lapończyków bo-
gatych , suknie z niebieskiego perkalu o-

szyte wstęgami białemi i czerwonemi, av
jakie ustrojeni byli pierwsi napotkani z któ-
remi rozmawiałem, utwierdziły mnie wtem
przypuszczeniu.

Nie omyliłem się biorąc ich za bardzo
porządnych a jeszcze większą przychyl-
ność moją zyskali tern, że przystali na

sprzedanie nam młodego rena, — przedmiot
bardzo pożądany przez nas, do użytku ga-
stronomicznego.

Jeszcze powiem słów kilka o piecze-
niu

, nie wiedzą bowiem ci co każdego
dnia smaczny zajadają obiad, jakie to
musi cierpieć przykrości zgłodniały, bez-
silny wędrowiec, który przez dwadzieścia
cztery godzin nic w ustach nie miał..
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Za trzy species, to jest za złotych polsk.
26 groszy 20, kupiliśmy młodego renka,
a po rozebraniu wszystkich okoliczności,
postanowiliśmy zabić go na miejscu, i go-
spodarzowi pozostawić wnętrzności, krew
i skórę. Trzoda przestraszona naszem przyj-
ściem, rozbiegła się na wszystkie strony,
teraz powoli wracała; reny nie dają się
tak łatwo chwytać jak psy domowe. Po
chwili Lapończyk, przystąpił do nich kil-
ka kroków, cała gromada znów rozpro-
szyła się na wszystkie strony, ale ostre

zęby ośmiu czy dziesięciu czarnych psów,
które ich pikowały, nie dały im uciekać
daleko. Lapończyk chciał, żebym sam wy-
brał rena, wskazałem jednego z młodszych
który więcej oswojony, kręcił się bliżej
nas. Właściciel nie zbliżając się do niego,
stanął z dala, wziął postronek, i z całą
siłą zarzucił koniec z węzłem na głowę
zwierzęcia. Ren złapany za rogi przykląkł,
wtedy Lapończyk szybko skoczył na niego

i w chwili gdy zwierz odrzuciwszy w tył
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głowę odsłonił pierś, wpakował mu w ser-
ce długi nóż, którego nie wyjął. Biedny
ren, drgnął tylko parę razy konwulsyjnie,
potem przewrócił się na bok i zdechł.

Ta krótka drammatyczna scena, która
się tak szybko odegrała przed naszem i o-

czami, nie była dłuższą od czasu potrze-
bnego na przeczytanie jej opisu. Lapoń-
czyk obdarł ze skóry nieboszczyka z nad-
zwyczajną zręcznością; później jak naj-
staranniej oprawił go, ażeby nic nie stra-
cić, wytoczył krew na neckę drewnianą i
odstawił ją dla siebie na bok, nam oddał
poćwiertowane mięso, a kobiety zabrały
wszystkie żyły, kości i skórę. Przy tej o-
peraeyi, zebrało się wielu widzów cieka-
wych, to jest psów, które osiadły w koło
i z dala z uszanowaniem, pokazywały o-
stre zęby i wyciągały długie czerwone ję-
zyki; nie zawiodło ich oczekiwanie, wy-
rzucono im wnętrzności, które w mgnie-
niu oka rozszarpały.
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Pokrzepiwszy się wybornem pieczystem
i kieliszkiem duńskiej wódki, której na-
reszcie pojąłem powaby, pożegnaliśmy ko-

ezowisko, po dwugodzinnym wypoczyn-
ku, bardzo interesującym z powodu żem
mógł przyjrzeć się obyczajom Lapończy-
ków. Dzień ten übiegł nam bardzo przy-
jemnie, deszcz wcale nie padał i grunt był
bardzo dobry, a w wieczór byliśmy w mo-
żności zapoznania się na nowo z smaczna
pieczenia i ucieszenia sic muzyką wtóro-
waną śpiewami.

Ale zaraz nazajutrz po tym przyje-
mnym dniu, wróciło się dawniejsze jeszcze
większe umartwienie, zaczął padać deszcz
gęsty i zimny, który z niesłychaną siłą lał
przez czternaście godzin, gdybyśmy uwa-
żnie nie wyrachowali potrzebnej żywności
na czas naszej podróży, przez ten potop
nie moglibyśmy szukać jej, ale dnie nasze
były policzone, trzeba było iść dalej. Po-
szliśmy więc w dalszą drogę , ale nie dłu-
go pożałowaliśmy tego, trzeba bowiem
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przebywać w poprzek rozległe bagna, któ-
re przecinały naszą drogę.

Nie było rady, weszliśmy więc na owe
błota, po których z wierzchu, sterczały
kępki ziemi, lub sączyła się woda; po
owych więc wzgórkach suchszych od re-
szty powierzchni, trzeba było stąpać, ale
często owe pagórki, uginając się jak gąb-
ka, zapadały się pod nogą w wodę, z któ-
rej ledwie się można było wygramolić. Ze
wszystkich koni pozdejmowano tłomoki,
które ludzie musieli pobrać na plecy. Nie
bardzo miła zamiana!

Ludzie często upadali pod ich cięża-
rem ; konie z natury cięższe, nie mogły
znaleźć bezpiecznego miejsca i lgnęły w

głębokićm błocie.
Zapomniawszy o własnem niebezpie-

czeństwie, trzeba było myśleć o ratowaniu
zwierząt.

Wśród ciągłej walki z podobne mi prze-
szkodami, żadnej na mnie nie zwracano



33

uwagi, z trudnością zdążałem za naszem

towarzystwem; co moment traciłem ró-
wnowagę , gramoląc się ciągiem zapadał
wtę nieznośną wodnistą ziemię. Długie
moje boty, tak były ciężkie od błota i wil-
goci, żem nie mógł nóg unosić, upadałem
od znużenia, deszcz nie pozwalał nic przed
sobą widzieć, myślałem, że już po tym
nieznośnym i niesłychanie męczącym dniu
nic będę mógł iść dalej, na domiar wszyst-
kiego przemokłem do suchej nitki. Chcia-
łem iść dalej, ale siły mi nie pozwalały,
ze dwadzieścia razy upadłem ze znuże-
nia, pot kroplami płynął mi z czoła, i do
rozpaczy doprowadziło mnie zwycięztwo
wpływów" fizycznych nad istotą moralną
moją.

Zapłakałem sobie pokryjomu, i ze wsty-
dem przyznać muszę, żem żałował rozpo-
czętej tak awanturniczej podróży, podczas
której tylko tego się dowiedziałem, że są
na świecie jeszcze nieskończenie nieszezę-
śliwsi ludzie od naszych Pińczuków. Mój
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Anglik zaś klął pod nosem, ale sumiennie
notował wydane słowa na swoim szczocie,
i tern się sam przykładnie ukarał.

Tylko Abemu winni jesteśmyżeśmy prze-
byli te błotne przepaści; uwielbiać trzeba
było jego wytrwałość, czynność, zimną
krew i przytomność; szybszy od psa my-
śliwskiego, w jednej minucie był w kilku-
nastu miejscach, szukając gdzieby bezpie-
cznie postawić można było nogę; zwoły-
wał nas głośno, tam gdzieby można śmia-
ło postępować, a przeraźliwie krzyczał je-
żeli znalazł niebezpieczeństwo. Temu dro-
bnemu zbawcy, który był głównym naszym
przewodnikiem, winni byliśmy ocalenie, i
tylko jego zachęcanie dodawało naszym
ludziom trochę energii, na której już za-
czynało im zbywać a nawet Anglikom. Ku
schyłkowi dnia ludzie mogli jeszcze iść,
ale konie już nic chciały; stanęły zmordo-
wane, trzeba było ciągnąć je za uzdy; zro-

biły pięć mil w ciągu czternastu godzin.
Ujrzawszy wreszcie na małem wzgórzu ka-
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wałek suchego gruntu, na którein stercza-

ło kilka krzaczków brzozowych, zaledwie
mieliśmy siłę wdrapać się nań, i nie cze-

kając na jedzenie , rzuciliśmy się na skó-

ry, a tak dalece byliśmy umęczeni, że mi-
mo przemoczonych sukni, deszczu i zimna,
w chwile jużeśmy głęboko posnęli.

Odpoczynek ten dodał nam trochę sił,
konie zaledwie mogły gryźć liście i korę
młodych brzózek.

Obejrzałem miejscowość naszego koezo-
wiska. Z wierzchołka pagórka ujrzałem
szczególniejszą postać kraju. Najprzód u-

cieszyłem się, gdym już nie»widział przed
sobą błota; ziemia, którą mieliśmy prze-
bywać pokrytą była gęstym mchem, siar-
czancgo koloru, który wyglądał jakby dy-
wan; suche pnie, gdzie niegdzie sterczą-
cych brzóz, wyciągały czarnawe gałęzie,
z których na jesień opadały pożółkłe luli
czerwonawe liście, z pomiędzy mchu wy-
stawały wielkie okrągławe kamienie sza-

re lub oczerwieniałe, nigdzie zaś nie było
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widać ani źdźbła zieloności. Dziwnie wy-
glądał ten krajobraz złożony z samych
żółtych, czarnych, czerwonych lub sinych
barw; zdawało się niepodobieństwem, że-
by go kreślić miała natura, wyglądał ra-

czej jak widoki na chińskiej porcelanie
lub na parawanach.

Nasza karawana puściła się w drogę
przez tę fantastyczną krainę; kilka godzin
podróżowaliśmy jak najpomyślniej; z wol-
na załomy ziemi przybierać poczęły wię-
ksze rozmiary, aż wreszcie musieliśmy
przebywać pasmo małych wzgórzy.

Pod koniec dnia zobaczyliśmy niezmier-
ne bagno, czarnawe, stanowiące przestrzeń
gęstego grząskiego błota, na widok którego
zlękliśmy się niezmiernie, a jednak trze-

ba je było przebyyyać. Zbadawszy wszyst-
ko, przeszliśmy je w ciągu dwóch godzin.
Poczciwy Abo znÓAY nam wybierał drogę,
a my brnąc po błocie, topiąc się co chwila
lub ratując wpadające po sam łeb konie,
podążaliśmy zanim. Wreszcie—dzięki Bo-
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gu! wyszliśmy z tego topicliska, ale, któż
opisze w jakim stanie?

Znużeni tą przeprawą przybyliśmy wie-
czorem nad brzeg rzeki Alten, której wo-
dy nie tyle nas zatrwożyły co poprzednie
biota; przebyliśmy ją bez obawy. W miej-
scu wskazanem przez Abego rzeka nie by-
ła szerszą od naszej Warty. Na środku jej
wznosi się wyspa pokryta krzemieniami,
na niej daliśmy cokolwiek wypocząć zmor-
dowanymkoniom, postanowiliśmy^ bowiem,
że na nich przejedziemy resztę rzeki, ale
spoczynek nie na wiele się przydał, gdyż
każdyr koń przeszedłszy trzy razy rzekę
(było nas jedenaście osób) był jak przed-
tem zmordowany.

Po drugiej stronie Altenu znaleźliśmy
lepszą drogę, i po śpiesznem przejściu kil-
ku mil ujrzeliśmy po raz pierwszy od
wyjścia z Kaafiord sosnę.

— „Domowy mój prostaku, witaj moja
sosno!"— krzyknąłem słowami nieśmier-
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telnego wieszcza , i tknięty nieszczęsnym
losem jego, o którym się dowiedziałem w
llammerfest od jednego z uczonych korwe-
ty naukowo-wojennej „Rechcrche" siadłem
pod tą sosną, i zapłakałem nad losem bar-
da naszego, umarłego tak daleko od swej
ukochanej Litwy z tak gorzką tęsknotą
w sercu.

Ta sosna była jednakże dobrą wróżbą
dla naszej podróży ku południowi, wszyscy
inni powitali ją z radością, i każdy uła-
mał sobie kawałek gałązki. Ja moją do
dziśdnia posiadam. Miarkując po ilości
dni podróży, musieliśmy być pod 69 sto-
pniem szerokości jeograficznej. Z cieka-
wością przyglądałem się w podróży powra-
cającym śladom roślinności. Jeżeli który
z was czytelnicy będzie kiedy na tym krań-
cu świata, gdzie życie roślinne niknie ra-
zem ze słońcem, jakże radośnie witaliby-
ście co dzień wzrastające przed wami od-
radzanie się przyrody. Te same rośliny,
któreśmy spotykali o czterdzieści mil ztąd
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na północ, suche, nędzne, czołgające się
po wilgotnej ziemi, ujrzeliśmy teraz tu

nad brzegiem Altenu, ale nierównie wię-
ksze, silniejsze i kwitnące.

Drugiego Września nad wieczorem, na
czystem tle nieba, ujrzeliśmy rysujące się
drewniane domy w Kantekino, mieście la-
pońskiem. Zaprawdę, nie wiem czy Kan-
tekino można uważać za miasto, nie jest,
ono bowiem ni miastem ni wsią, jest-to
tylko raczej gromadka maleńka kilku cha-
tek, jakie napotykamy w północnej Lapo-
nii. W Kantekino stoi dziesięć czy dwa-
naście chatek drewnianych, i ze dwadzie-
ścia szop, zbudowanych z kamienia, z

wierzchu zamykanych a mających kształt
starych kufrów. Służą one za składy, w
których Lapończycy chowają zapasy ży-
wności i odzież. Większa ich część nale-
ży do Lapończyków koczujących, którzy
przybywają wybierać z nich to co im za-

braknie.
Nie wiem czy przez porównanie z na-
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szemi żydowskiemi miastami zachwyciło
mnie nędzne lapońskie miasteczko Kantu-
keino, ale przyznać muszę, że mi się wy-
dało nader powabnem, bo zobaczyłem przed
sobą na niewielkiem wzgórzu kościółek
czerwono malowany, który wdzięcznie od-
kreślał się na szarem tle nieba, poniżej
zaś domki porozrzucane, pokryte mchem
zielonym, porosłą słomą, wznosiły się na
drewnianych słupach, co im dawało po-
dobieństwo do ułów. Jeszcze niżej ster-
czały wysokie żerdzie z poprzeeiąganem
upleeonem sitowiem, na którem składają
do wysuszenia siano; dalej nad brzegiem
wody, na murawie, małe dzieci, w najwię-
kszej przyjaźni bawiące się z młodemi re-
nami, a to wszystko opasywała szeroka
srebrzysta wstęga wody. Piękny to był
bez powątpiewania krajobraz. W zachwy-
ceniu przyglądałem mu się czas jakiś,

—

potem przybliżyłem się do jednego z dom-
ków , poczułem naprzód silny zapach sia-
na, następnie ujrzałem dym wznoszący się
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prostopadle nad dach gospody, usłyszałem
krzyki bawiących się na pół nagich dzie-
ci , a serce doznało nieopisanego wzru-
szenia, bo mi to przypomniało Polskę.

Ach! gdybym był skazany żyć w tym
zaklętym kraju, niezawodnie wkrótce u-
marlbym z rozpaczy. Te nagie dzieci przy-
pominałyby mi ciągle mój rodzinny kraj!

Rozmawiając z dwoma staruszkami.
dowiedziałem się, jak długo zwykle żyją
Lapończycy; dochodzą często do ośmdzie-
sięciu lat, a szczególniej w okolicy Kan-
tekeino, gdzie zazwyczaj czyste jest po-
wietrze. Lapończycy nie znają wielu cho-
rób; jedyną, której często jjodpadają, jest
ślepota, pochodząca z ustawicznego pa-
trzenia na śnieg jak niemniej i z dymu,
który mają ciągle wewnątrz mieszkań.

Zdziwiło mię także niemało, żem ,u

Lapończyka nie dostrzegł śladów ospy; por
wiadano mi bowiem, że reny tak jakkro-
wy, mają około wymion dobroczynny jad
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wakcyny, a mężczyźni i kobiety, dojąc je,
przez częste dotykanie się tych miejsc,
ochraniają się tern od ospy. Dotyka ich
jednakże zaraza nierównie straszliwsza,
to jest trąd. Tę przerażającą chorobę mo-
żna więc napotkać i w północnych kra-
jach, co może służyć za najlepszy dowód,
że Lapończycy są Mongołami pochodząee-
mi z Azyi. Nieochędóstwo, brudna odzież
i ostrość klimatu robią ją trudną do wyle-
czenia. Pomimo tej klęski Lapończycy bu-
dowy silniejszej mało jej podlegają; jeżeli
z nich który zachoruje, leczy się tytuniem
wymoczonym w wodzie, i to jest u nich
lekarstwem na wszystkie choroby. Bogaci
lub słabowici używają jeszcze na lekar-
stwo trochę pieprzu lub cynamonu; übo-
dzy zaś w takich razach używają dzięglu,
bardzo pospolitego w Norwegii, ito im
starczy za całą aptekę.

Podróżny umęczony niewygodncmi no-
clegami wśród bagien, znajduje w Kante-
keino dom zawsze otwarty na swoje przy-
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jęcie. Jest-to mieszkanie Pastora, z da-
chem i podłogą mające wielki piec ka-
mienny; skrzynie jodłowe zastępują tu
miejsce łóżek, a trochę statków drewnia-
nych do mleka, do wody, uzupełnia ume-
blowanie. Więcej nie trzeba dla podróżne-
go , ale to bardzo mało dla pasterza. Ni-
gdy nie widziałem ewangielicznego, więcej
zupełnego i szlachetniejszego übóstwa, jak
w tym szanownym domu, i mimowolnie
nasunęła mi się myśl o stajence w Betleem.
Prawdziwy ten tłómacz nauki Chrystusa,
przybywa tutaj corocznie na dwa miesią-
ce; przez ten czas naucza dziatki, daje
śluby zaręczonym, odmawia modlitwy na
grobach zmarłych od ostatnich jego od-
wiedzin; potem kiedy się rozwidni, żegna-
ny, błogosławiony idzie w dalszą drogę,
niost\c boskie ziarno między inne plemiona.

Takich wędrownych Pastorów jest du-
żo w całym północnym kraju w stosunku
do malej liczby mieszkańców rozrzuconych
po wszystkich zakątkach. Ksiądz tutaj nie
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ma stałego mieszkania, nie bawi w jednej
Gminie dłużej nad kilka tygodni, i zawsze
cały mu rok zejdzie na takiem zatrudnie-
niu, jeżeli chce obejść wszystkie miejsca.
Mając dochody wystarczające mu zaledwie
na opędzenie pierwszych potrzeb życia,
ksiądz taki musi z konieczności obiegać
wszystkie najdalsze zakątki, nic nie uwa-

żając na ulewne deszcze latem ,
a na nad-

zwyczajne mrozy w zimie; za każdą rażą,

gdy przybywa do Gminy zarzucany zostaje
mnóstwem żądań. Nic się tu bez niego nie
odbędzie; on jest najpierwszą znakomito-
ścią w okręgu, często obowiązki kapłań-
skie łączą się z potrzebami jego owieczek,
które mieszają je do wszystkich swych
osobistych interesów. Gorliwość jego musi
wydołać wszystkiemu; Gmina jedna odwo-
łuje się do tego co zrobił w drugiej; pa-
sterz zaś musi wszystkiemu podołać, i
w takiem -to zajęciu übiega życie jego.
Oto poświęcenie się wzniosłe pełne wiary!

To też wyglądają po temu, zupełnie
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jak pierwsi opowiadacze religii Chrystusa.
Twarz ich smętna, chuda i łagodna, świe-
ci tym blaskiem wyższego namaszczenia,
jakie tylko gotowość do wszystkich po-
święceń w imieniu Boga nadać może czło-
wiekowi. Nic w tych twrarzach rubaszne-
go, butnego, najedzonego.

Domy w Kantekino są maleńkie a bez
piąter, zawsze z tym samym stereotypo-
wym wewnętrznym podziałem. Pułapy są
tak niskie, że leżą tuż nad głowami mie-
szkańców*, ludzie dobrego wzrostu nie mo-
gą się wyprostować w tych mieszkaniach.
Światło dzienne dostaje się do środka przez
małe okienka na dwie stopy wysokie, opa-
trzone szybami grubemi i ciemncmi jak
dna butelek; wielki komin kamienny zaj-
muje jak i wszędzie cały środek domu, i
ten jest w całem znaczeniu tego słowa o-
gniskiem uczuć i myśli mieszkańców do-
mu, jego sąsiadów i gości.

Umeblowanie tych übogich domostw
jest takie same jak lepianek w Hammer-
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feście. Znajdziesz tu skrzynie drewniane
do siedzenia, skóry renów do spania, nie-
odzowny kociołek żelazny i statki dre-
wniane do przechowywania mleka renów.
Tak w domach jak i w namiotach lapoń-
skieh wszyscy mężczyźni, kobiety, dzieci
i służący śpią razem; jeżeli mieszkanie jest
duże a gospodarz bogaty, to wpuszczają
jeszcze w odwiedziny na wieczór gromadę
najulubieńszyeh renów i psów. Renifer do-
brze wychowany tak jest dobrym towa-
rzyszem człowieka jak nasz polski wy-
żeł,— pojmuje serce ludzkie. Byłem kilka
razy świadkiem obiadu Lapończyka; skła-
dał się z ryby, mięsa i mleka rena, wszyst-
ko obficie oblane było tłustością rybią.
Obcy nie znajdują wielkiej przyjemności
w potrawie zrobionej z siadłego mleka re-
nów, pomieszanego z zielskiem i małe mi
jagodami borówek. Jednakże mleko rena
jest bardzo smaczne i posilne; latem ja-
dają je tak przyprawione, w zimie zaś
pozwalają mu zamarznąć, i w tym stanie
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przechowują je w pęcherzach. Lapończy-
cy bardzo smakują w tej potrawie, i mu-
szę jeszcze dodać że aż siekiery używa-
ją do rozrąbania tego zlodowaciałego po-
siłku.

Szóstego Września pożegnałem gościnny
dom Pastora. Niebo zachmurzyło się zno-
wu, i deszcz jak z cebra lać zaczął. Ja-
kaś nieubłagana fatalność ścigała mnie w
przeprawie przez wilgotną błotnistą Lapo-
niję; przypomniała mi się podróż moja
z Żarek przez Olkusz do Ojcowa odbyta
w miesiącu Maju roku 1850 piechotą z dwo-
ma malarzami, dziś w Warszawie z talen-
tu i wziętości słynącemi. Deszcz ulewny
towarzyszył nam wiernie. Już i u nas nie
ma Maju.

Rzeka Alten (po lapońsku Sapprioki)
płynie wężykowato, jedynie brzegi jej u-
rozmaicają podTóż od Kantekeino do Kala-
nitoe; raz toczy się ona gwałtownie i sze-
roko jak potok, spływając z szumem z ka-
mienistych wysepek, to znów wąskiem i
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cichem łożyskiem sunie się między dwo-
ma zieleniejącemi się brzegami, jak sztu-
czny strumień w ogrodzie Belwederskim.
Podczas wezbrania Alten jest nadzwyczaj
wzburzona, i żegluga po niej jest bardzo
niebezpieczna. Lapończycy jedynie przy
pomocy długich kijów, zdolni są przebyć
te niebezpieczne miejsca na swych czół-
nach; przepływają je z niewypowiedzianą
zręcznością jak najbieglejsi żeglarze.

Niedaleko Kalanitoe, minąwszy jezioro
utworzone z wylewów Altenu, ujrzeliśmy
wodospad spadający z wysokości trzydzie-
stu stóp z ogłuszającym łoskotem; płynę-
liśmy ciągle w jednym kierunku, gdy na-
gle z ust naszych wyrwał się okrzyk prze-
strachu. Przybyliśmy właśnie na górę z
której spływała woda, kiedy nagle sternik
nasz skokiem nagłym i zręcznym rzucił
się razem ze statkiem, na którym płynęli-
śmy, w małą odnogę spadającej rzeki, któ-
rej dotąd nie widzieliśmy, a potem zwró-
ciwszy się ku nam witał nas trochę zło-
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śliwym uśmiechem. Poznałem że zrobił
to, aby nam pokazać dowód swej zręcz-
ności, i dodać odwagi. I oni są figlarni
pod tein posępnem niebem, na tej ziemi
tak smutnej. Czemuż pod lepszem niebem,
na żyznej ziemi inni ludzie tak są smu-
tni, że już się śmiać nie umieją?...

Dzień ten rozpoczęty pod tak złą wróż-
bą, ku schyłkowi był jeszcze przykrzej-
szy. Nie będę już mówił ani o nieszczę-
ściach koni, które co chwila tonęły w ba-
gnach , ani o grzęźnięciu w błocie, ani o

sukniach przemokłych do ciała przylega-
jących , bo już jesteśmy obeznani z temi
przygodami; ale na noc nie mogliśmy zna-
leźć żadnego suchego pagórka, i musieli-
śmyrozbić namiot na małej wysepce wpo-
śród paskudnych bagien. Nikt z nas nie
mógł spać, ani ogrzać się, ponieważ deszcz
ulewny padał przez noc całą, a woda
przeciekając przez skóry renów ciągle nas
moczyła i ziębiła. Niecierpliwie oczekiwa-
liśmy dzionku, a pierwszy brzask, który
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nam pokazał około szóstej godziny,
był już hasłem do dalszej podróży.

Trudy i prace na nowo zaczęły w po-
chodzie naszym; znów deszcz i ustawiczne
bagniska; na chwilę wprawdzie pokazał
się grunt suchy, pokryty brzozami i mchem,
ale znowu wkrótce wróciło się czarne,
nieznośne i wiecznie trapiące błoto.

Po południu siódmego Września zerwał
się gwałtowny wicher, który sprowadził
nowe chmury, a za chwilę zamiast deszczu,
wszystko w około nas zostało pokryte śnie-
giem, który jeszcze bardziej utrudnił nam
podróż. Nasza mała karawana była w nie-
bezpieczeństwie, przedstawiała bardzo smu-

tny widok. Na czele szedł dzielny nasz
Lapończyk Abo; dalej konie jeden za dru-
gim, prowadzone za uzdeezki przez prze-
wodników. Wszyscy nakryli głowy kaptu-
rami i pochowali zmarzłe ręce za pazu-
chę, pragnąc je choć cokolwieczek ogrzać;
postępowaliśmyw milczeniuwalcząc z przy-
krą drogą i dokuczającym śniegiem. Ka-
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żdy z nas miał minę smutną; całą naszą
nadzieją była pewność, że wkrótce dosta-
niemy się do Karensaudo, ale co to jeszcze
trzeba będzie przejść biedy nim tam doj-
dziemy!

Ale nareszcie dopięliśmy tego celu.
Karensaudo, mała i nędzna chata, wy-

dala mi się pałacem, do któregom wszedł
z uczuciem jakie zrozumie tylko ten, kio
zna co to jest być długo na ulewie. Dom
ten, jak inne, o których już tyle razy mó-
wiłem stoi na pniach drewnianych; we-
wnątrz miał tylko jedną izbę, zastawioną
skrzyniami napełnionemi sianem; b\ły to
łóżka mieszkańców. Na ognisku gorzały
długie szczapy brzozowe, przy świetle zo-

baczyłem , że się cóś znajduje w jednej
skrzyni; był to dziadek gospodarza, który
dla słabości i wieku nie mógł się już pod-
nosić. Biedna ta istota mogła mieć nieza-
wodnie najmniej sto lat. Mówię istota,
gdyż z poAvierzchowności nie można było
być pewnym czyli to jest mężczyzna czy
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kobieta; był głuchy i sparaliżowany; po-
znałem tylko że jest jeszcze przy życiu
z oczów, które co chwila zwracał na ró-
żne strony nie zatrzymując się nigdzie dłu-
go na jednym przedmiocie.

Tego starca czczono jednakże w domu
jak jaką świętość, i każdy z prawnuków
byłby oddał swe życie dla niego, który
już nie czuł, nie myślał, który się poru-
szał jak popsuty automat. Był to ich pra-
dziadek, który im niegdyś opowiadał o
swym pradziadku przed ośmdziesięciu je-
szcze laty żyjącym.

Ale jaksię czułem szczęśliwym i wtem
brudnem schronieniu, nie byłbym oddał go
za nic w świecie, tego mojego dzisiejszego
noclegu i owych skór, na których mogłem
wygodnie się rozciągnąć.

Gdy sen pokrzepiał wycieńczone siły
moje, północna zorza zaświeciła po raz
pierwszy w tym roku na niebie, Lapoń-
czycy wnieśli z tego, że dzień jutrzejszy
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będzie bardzo zimny. Zorza północna po-
kazuje się w jesieni i trwa aż do wiosny.
Ta długa noc, która ciągnie się w Laponii
przez całą zimę, oświecona jest jej świa-
tłem , przez co łagodzi się nieco przera-
żająca długa ciemność.

Jezioro Suwajerwi, leżące blisko gra-
nicy Rossyi a niedaleko od rzeki Muonio,
odlcgłćm jest od Karensaudu, o niecałe
sześć mil. Przebyliśmy konno piękne to,
za piękne nawet jak dla Laponii jezioro.
Jest ono otoczone zieieniejącemi się pa-
górkami. Z wierzchołków ich można wi-
dzieć cały okoliczny kraj Kantekeino, ca-
ły pokryty kępkami mchu; a bagna i je-
ziora, w których odbija się niebo, tworzą
nieporównanej piękności krajobraz, nad
który nie znajdziesz nic więcej dzikiego.

Lapończyk, właściciel domu w Suwa-
jerwi, jest bogaty, posiada bowiem, jak
nam to oświadczył, więcej jak pięćset re-
nów; głównie mieszka tu dla gromady, i
trochę się troszczy o to, czemby mógł u-
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meblować swoje mieszkanie. Uważając, że
rozmowa z nim może być zajmującą, za-

pronowaliśmy mu, czyby nas nie zaprowa-
dził do Karensaudo, obiecując wynagro-
dzenia dwa Species, na co się z ochotą
zgodził. Pomimo śniegu mieliśmy wesołą
drogę, i około ósmej wieczorem, przyby-
liśmy nad brzeg Muonio.

Pod Karensaudo Munio jest już wielką
bystrą i trudną do przebycia rzeką.

Karensaudo jest głównem miastem pro-
wincyi, nie mającej nad ośmset mieszkań-
ców, samych Lapończyków i Fińezyków.
W samem mieście, brudnem, nędznem i pu-
stem, niema ich więcej jak wKantekeino;
nie znajdziesz tu ani jednej ulicy, domy
stoją rozrzucone nad brzegiem rzeki, w o-
kolicy grunt mokry i nieuprawny, prze-
rzyna mnóstwo strumieni. Mieszkańcy, jak
koczujący Lapończykowie, trudnią się w
lecie rybołówstwem, w zimie zaś łowiec-
twem i myślistwem. Od niedawnego do-
piero czasu, polowanie, prócz pożywienia,
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daje im zarobek, kupcy bowiem rossyjscy
i szwedzcy kupują od nich futra z żabi*
tych zwierząt. Zdarza im się często upo-
lować kunę w różnych gatunkach, lisa
krzyżaka lub niebieskiego albo białego,
wilka lub niedźwiedzia. Dawniej Lapoń-
czycy do polowania używali łuków, dzi-
siaj chwytają zwierza we wniki żelazne,
przez co nie rozdzierają się futra i nie
broczą się krwią. Wielu z nich posiada
broń palną, i umiejętnie jej zażywa, ale
nie lubią jej dla tego, że zamków w razie
zepsucia nie łatwo mogą naprawić.

Trzeba także wiedzieć, że wszystkie
zwierzęta w tych północnychkrajach z wy-
jątkiem renów, stroją się w zimie białem
futrem, w lecie zaś wszystkie okrom bia-
łego niedźwiedzia, szarem lub rudawem.
Nawet gronostaj, ten wzór białości szare
ma futro w lecie, dla czego też polują nań
tylko zimą, i religijnie szanują go wiecie.

Znajduje się jeszcze w Laponii gatunek
zajęcy, bardzo smacznych do jedzenia, ale
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jeszcze piękniejszych do patrzenia. Jcst-to
gronostaj-zając, mający tużycę bielszą jak
sam gronostaj, który tak wysoko u nas
jest ceniony, kosmyki zaś i słuchy zupeł-
nie czarne, co mu nadaje szczególniejszy
pozór. Te zwierzątka są tutaj pospolite,
i dla tego futerka ich można bardzo tanio
nabyć. Lapończycy mają z nich wielki
użytek, łapią młode, nie mogące jeszcze
uciekać i robią z nich okrycie, wybornie
chroniące od mrozu, i nadzwyczaj pięknie
wyglądające. Ale są nietrwałe, ledwie na
jedną zimę wystarczające.

W Karcnsaudo, jak w Kantekeino, sta-
nęliśmy u Proboszcza stale tu mieszkają-
cego. Ponieważ umiał trochę po łacinie
i miał maleńki zbiorek kwiatów i innych
roślin lapońskich, uważał się za znakomi-
tą osobę i przybrał minę człowieka pełne-
go nauki, przez co okazał trochę próżno-
ści ze swej zasługi, tak sprzecznej ze sta-

nowiskiem jakie zajmował. 0 iłem czuł
szacunku dla tamtego pasterza, o tyle
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mię zraziła zarozumiałość tego nieskro-
mnego sługi Bożego.

Nazajutrz rano śnieg ciągle sypał, i
z wielką radością ujrzałem, że się zabie-
rają do zakładania renów do sanek. Za-
przęgają rena do owych sani, (które, jak
mówiłem, maj^\ formę trzewika), postron-
kiem przywiązanym i pod brzuchem po-
między nogami przeprowadzonym, a dru-
gim końcem przymocowanym do rodzaju
skórzanego naszyjnika obszytego suknem,
który mu kładą na przednie łopatki. Na-
szyjnik takowy wyszywają często szychem
i obwieszają mnóstwem brzękadeł. Hałas
jaki wydają te dzwoneczki, ma nadzwy-
czaj pobudzać rena do biegu, a nadto po-
magają one Lapończykom do dawania znać
o sobie podczas ciemności panującej w
zimie.

Rena, chcąc przyzwyczaić dojazdy, na-
leży zacząć uczyć jeździć za młodu, a je-
szcze się zdarza, że i ucieknie, kiedy go
zaprzęgną. Zaczyna się najprzód złościć
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z niecierpliwości, wykręca się około sani, bi-
je zadniemi nogami tak silnie, że może zadać
jadącemu cios śmiertelny. Szybkość rena
jest nieopisana, zaledwie można rozeznać
przedmioty, gdy pobudzony do biegu, pę-
dzi z lekkim w stosunku swej siły cięża-
rem. 0 ile jest dzikim, o tyle go można
znowu oswoić ludzkiem i systematycznie
rostropnem postępowaniem; żywi się tym
drobnym mchem, który pokrywa suche
płaszczyzny Laponii. Kiedy ziemia jest
grubo zasłana śniegiem, ren wygrzebuje
sobie nogami bardzo zręcznie z pod niego
potrzebne mu pożywienie.

Ten poszukiwany mech, znany jak wie-
my pod nazwiskiem lichen rangiferum,
nie ma żadnego smaku; dobrze osłodzony
nabiera podobieństwa panieńskiej skórki,
i jak ona jest łagodzącym środkiem w bó-
lu piersi. Mleko zaś reniferów skuteez-
niejszem jest lekarstwem na wszystkie
choroby piersiowe od wszystkich innych
znanych w medycynie.
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W Karensaudo rozstaliśmy się z renami.
Niecierpliwie oczekiwałem przybycia do
tego miasta, do którego dążąc musieliśmy
przebywać kilka rzek. Tu także poże-
gnali nas przewodnicy wraz z końmi; je-
dni i drugie musieli odpocząć po uciążli-
wej drodze, którą z nami odbyli, i powró-
cić do siebie do Finmarku. Wszyscy spra-
wiali się w podróży wybornie. Oprócz
zwykłej ceny najmu po sto ośmdziesiąt
złotych polskich za konia, dodaliśmy im
jeszcze kilka Species gratyfikacyi dobrze
zasłużonej.
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111.

ZORZE PÓŁNOCNE.

Przewodnicy zatrzymali się jeszcze z

ośm dni w Karensaudo, co i my mieliśmy
zamiar zrobić, ale chęć zobaczenia Muo-
nio i przejechania się po jej lodach, pchnę-
ła nas w dalszą drogę bez odpoczynku.
Chciałem choć naprędce obejrzeć miasto,

wstąpiłem do kilku domów, które znala-
złem zupełnie podobne do widzianych w

Kantekeino. Zwiedziłem przytem kościół
wyglądający zewnątrz na szopę czerwoną
pomalowaną, pokrytą ciężkim drewnianym
dachem, wewnątrz której stało kilka ła-
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wek i kazalnica z desek. Całe miasto by-
ło bardzo ponure, nędzne, i nie przedsta-
wiało ani dla mnie, ani dla mego milczą-
cego , wszystko skrupulatnie badającego
Anglika, nic ciekawego.

Rzeka Muonio, którą mieliśmy przebyć,
ma podobieństwo do wielkich rzek Półno-
cnej Ameryki, na których pierwsi podró-
żni doznali tyle niebezpieczeństw. Jak tam-

te jest ona burzliwa, gwałtowna, kapry-
śna , zdradna i pełna głazów ogromnych
ukrytych pod wodą, które nieraz układa-
jąc się jedne nad drugiemi tworzą dzie-
sięć i dwadzieścia stopni, stają się przy-
czyną częstych, mniej więcej niebezpiecz-
nych do przebycia wodospadów. Przy ka-
żdym pokładzie tych kamieni wody rzeki
pienią się i rozdzielają się, a następnie z
szumem spadają. Spadki te bardzo uroz-
maicają rzekę i dodają jej nialowniczości,
i gdyby nie była tak niebezpieczną, po-
dróż po niej stałaby się udrzyjemniejszą.
Budowa czółenek finlandzkich pozwala sta-
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wiać im śmiałe czoło; robią je długie,
szerokie i tak płaskie, że można się w
nich położyć. Mogą one pomieścić dwóch
podróżnych, dwóch wioślarzy i sternika.
Kto chce z sobą wziąć pakunki, ten musi
nająć drugie czółno, na które zabiorą je
w miejsce podróżnych. Sternik, który głó-
wnie dowodzi wyprawą, siada z tyłu stat-

ku trzymając rodzaj łopaty i kieruje nią
jak sterem; wioślarze zajmują miejsce na
przodzie, i bez przerwy patrzą na niego,
spełniając z machinalną akuratnością jego
rozkazy. Dzięki nadzwyczajnej zgodności
tych trzech ludzi, statek płynie równo
jak ryba po wodzie między skałami rzeki.
Gdy przybywają do wodospadu przewoźni-
cy strzegą się, żeby bystrość wody nie
przeniosła ich przez nie raptownie, przez
co mogliby wpaść między skały. Cała ich
zręczność zależy na tern właśnie, żeby się
oprzeć bystrości rzeki w chwili, gdy chce
ich unosić. Często się zdarza, że spód
statku uderzy o tuż pod wodą leżące ska-



63

ły, doznaje wtedy wstrząśnienia, ale pierw
nim mają czas pomyśleć o bojaźni, już
statek jak piłka przerzucony jest przez
kaskadę a podróżnych zrosi tylko bryzga-
jąca woda. Wodospady te są bardzo czę-
ste, policzyłem ich pierwszego dnia czter-
dzieści pięć, długość ich jest rozmaita od
pięćdziesięciu do stu dwudziestu sążni, w
każdym z tych wodospadów jest po kilka
oddzielnych spadków, a na przebycie ka-
żdego potrzeba jednej do czterech minut.

Gała przestrzeń między Karcusando a

Muonioniska jest dosyć posępna. Brzegi
rzeki są prawie jednostajne otoczone sa-
memi łąkami, na których gdzie niegdzie
wznosi się pagórek, lub rośnie lasek brzo-
zowy. W tern zaś miejscu brzegi Muonio
są zupełnie puste; czasem tylko dym uno-
szący się nad lepianką rybaka, albo fol-
warczek finlandzki urozmaica tę pusty-
nię. Posuwając się ku południowi, kra-
jobraz powiększają sosny, które z po-
czątku silne, wątłe i cienkie, dochodzą
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do wielkości takiej jaką spotykaliśmy nad
brzegami Torneo.

Muonio stanowiąc granicę Finlandyi
Szwedzkiej, daje wolny przystęp do brze-
gów Rossyi i Szwecyi. Muonioniska, gdzie-
śmy przenocowali pierwszego dnia wodnej
podróży, jest małą mieściną ruską, rozło-
żoną na obszernej płaszczyźnie, nie mają-
cą może i stu mieszkańców. Domki tutej-
sze jakoś lepiej wyglądają od lepianek La-
pończyków, są drewniane , mają wysokie
i szerokie z dużym okapem dachy i wiel-
kie ganki z poręczami, przez co zdają się
być trochę podobnemi do szwajcarskich
chatek. Na pierwszy rzut oka wydały mi
się więcej zajmujące, ale przyjrzawszy się
bliżej poznałem dopiero ich własności. Nie
są one istotnie niczem więcej jak dre-
wnianemi szałasami bez kominów, których
całem umeblowaniem jest kilka pęczków
słomy. Przepędziliśmy tu cały dzień, przy-
jął nas Pastor miejscowy, człowiek świa-
tły, zajmujący się naukami przyrodzone-
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mi. Pokazał nam dość piękny zbiór po-
chewkowatych owadów,— które pozbierał
w różnych miejscach Finlandyi i kilka sztuk
z rodzaju motyli, między któremi widzia-
łem więcej nocnych jak dziennych.

Spałem smacznie na słomie, kiedy obu-
dzono mnie, aby zobaczyć północną zorzę,
zerwałem się natychmiast podziwiać ten

najwspanialszy widok na świecie. Niebo
z początku czarne, z wolna w jednem miej-
scu zabłysło bladawem światełkiem, zwa-

nem tu posłem zorzy. Światełko to roz-
szerzało się zwolna, zajmując coraz wię-
kszą część nieba, w miejscu głównem po-
kazał się słup ognisty, ruszający się, któ-
ry przybierał rozmaite kształty, aż poka-
zał się jakby język płomienisty, to znów
w kształcie ognistego węża, a każdą zmia-
nę odbywał powoli, tak jak zmiany w Ka-
lejdoskopie wolno przewracanym ukazują
się. W chwili gdy światło stało się naj-
mocniejsze , niebo pokryte było niezliczo-
neini spiralnemi słupami ognistemi, podo-
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bnemi do pęków piór poruszanych tajemni-
ezem tchnieniem wiatru.

Rzecz szczególna, najsilniejsze światło
północnej zorzy nie ma blasku tak przej-
mującego jak gwiazdy, które podczas jej
trwania, na niebie błyszczały. Kolor pół-
nocnej zorzy jest jasno-żółty, niepewny,
purpurą nieraz błyszczący i znów przy-
ćmiony. Światło jej musi byc pożyczanem.

Ale od czego? Oto jest ono odbiciem księ-
życa, gdyż podczas jej pokazania się, pla-
neta ten traci światło. Północna zorza w

Muonioniska trwała trzy godziny. Nieru-
chomy przyglądałem się jej cały czas z u-

wagą i tern dziwnem uczuciem uwielbie-
nia, jakiego nieraz doznałem, czytając o-

pis zorzy północnej w drugim tomie Wspo-
mnień z podróży po Danii i Norwegii. Zo-
rza i lody północne, są to rzeczy przecho-
dzące przy największem zastanowieniu się
pojęcie człowieka; patrzącemu nie pozwa-
lają nic mówić, a biedny pisarz rzuca pió-
ro, któreby chciało odmalować niepojętą
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wspaniałość do jakiej Bóg tylko mógł do-
prowadzić naturę. Kto nie widział zorzy
północnej w tych strefach, — ten może
szczęśliwszy w utworach ręki ludzkiej
więcej znajdzie uroku.

Muonioniska, zdaje się leży nad jezio-
rem, tak szeroką w tein miejscu jest rze-

ka, której obszerna powierzchnia jest śli-
cznie spokojną i gładką jak zwierciadło;
ale już o kilka mil na południe od miasta.
zmienia się postać kraju. Ścieśniona dwo-
ma pasmami Muonio, burzy się jak roz-

dąsany potok, wyrywa nadbrzeżne kamie-
nie , ziemię, drzewa, które razem unosi
z sobą. Gwałtowność jej powiększają je-
szcze pochyłe brzegi, tak, że miejscami
płynie z wściekłością; wyrywa z korzenia-
mi całe drzewa, unosi bryły granitu któ-
rych wierzchy ledwie widać z jej wód; lub
przeskakuje przez skały, które wyglądają
Da jej poAvierzchni jak grzbiety wielory-
bie. W głębi jej widać nie raz przy pro-
mieniach słońca igrające niebieskie lub
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żółte pstrągi. Dalej znów zaczyna burzyć
się, szumieć, pienić i wtedy zabiera wszyst-
ko czego się dotknie. Dopiero od Muonio-
niska zamienia się w szeroką kaskadę i
aż do zatoki Botnickiej płynie nie jedno-
stajnie po olbrzymich kamiennych scho-
dach, ze skał na jej dnie utworzonych.

W północnej stronie brzegi Muonio są
puste, rzadko tu ujrzemy dym nad chału-
pą, a mieszkania ludzi są bardzo od sie-
bie odległe. Cała ta część kraju jest bar-
dzo üboga, jednakże w mieszkaniach Fin-
landczyków widziemy pierwsze oznaki cy-
wilizacyi czystość. Gdyśmy weszli na noc
do jednego domku, znaleźliśmy kilka spo-
rych izb, .wyłożonych w miejsce posadzki
szaremi kamieniami, długie stoły zasta-
wione naczyniami pełnemi mleka, a w je-
dnym rogu wznosił się poważnie szeroki
i wysoki komin, na którym gorzały równe
porąbane i poukładane szczapy sosnowe,
przez które ogień palił się jasno i oświe-
cał cala izbę, mile pieszcząc oczy zmor-
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dowanych podróżnych. Po większej czę-
ści w Laponii sypiają na gołej ziemi, a za

całe łóżko dadzą ci pęczek słomy, ale tu-
taj wszędzie możesz spać pod dachem wy-
godnie i na suchem miejscu.

Podróż nasza wodna wśród ciągłych
niebezpieczeństw, dzięki zręczności sterni-
ka i żeglarzy odbyła się szczęśliwie, trze-
ba mieć wiele siły ażeby oprzeć się gwał-
towności rzeki, i bez uszkodzenia kiero-
wać statkiem. Głośny szum wody i nieu-
stający deszcz, nie pozwalający nic wi-
dzieć, narażał nas na zgubę; obejrzawszy
się za siebie ujrzeliśmy pieniące się wody
wodospadu. Wpół godziny potem usłysza-
no znów szum, było to nowe niebezpie-
czeństwo, ale i tego uniknęliśmy szczęśli-
wie. Ta ciągła walka wody ze statkiem i
zwycięztwo człowieka, odniesione nad ni-
szczącą siłą żywiołu, miałoby nieporówna-
ny urok, gdybyśmy nie byli obryzgani wo-

dospadem i nie przemoczeni do suchej nit-
ki. Chciejcie tylko pojąć, co to jest bez



70

poruszenia się leżeć tak długo na dnie
statku i przebyć od Karesuando do Tornea
na przestrzeni 85 mil geograficznych ośm-
dziesiąt jeden spadków gwałtownych.

Najniebezpieczniejszy wodospad na rze-
ce pod Muonioniska nazywa się Ejanpaika
czyli skok dla chłopców; najstraszniejszy
ze wszystkich.

Dla przebycia tej arcy niebezpiecznej
kaskady, trzeba wziąść tutejszego umyśl-
nie tern trudniącego się żeglarza. Truchle-
liśmy czując się porwani w słabiutkiej łód-
ce, tuż nad straszliwy wodospad, o które-
go wysokości Ren pod Szafhauzą żadnego
nie daje wyobrażenia. Mój Anglik tak był
przestraszonym, że w tej chwili klątwami
wyrzekł wszystkie dwadzieścia cztery słów,
które mu wolno było przez dzień wymó-
wić i w skutek tego o mało co nie został
pożartym tego wieczora przez psów.

Stanęliśmy bowiem na tę noc w domku
rybackim tuż nad rzeka Munio, obok nie-
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go zaś stał wielki szałas gdzie się suszył}
ryby, strzeżone przez kilku nadzwyczaj
złych psółw. A niedaleko tego szałasu znaj-
dował się wielki dół z którego wybierano
glinę. Pod wieczór mój Anglik, korzysta-
jąc z pogody poszedł sobie podług swego
zwyczaju, samotnie, spacerować z dubel-
tówką w ręku i uszedłszy ze dwieście kro-
ków nadszedł nad dół i patrząc na niebo
pyszną zorzą północną oświecone wpadł
w dół, do kolan w błoto, a z nim fuzya
która zamokła. Musiał wydać jakiś krzyk
przestrachu, bo się natychmiast psy zbie-
gły, rzuciły się w dół i w zjadliwej złości,

najokropniejszą walkę wydały Anglikowi,
rozpaczliwie się broniącemu kolbą od za-
moczonej strzelby, ale rozpaczliwie także
upartemu w dotrzymaniu ślubowanego mil-
czenia.

Już jego suknie w łachmanach i krew
płynie z ran kilku, zajadłe psy nawet do
twarzy mu się rzucają; ale on milczy,
raczej zginie ale nie przerwie milczenia.
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My byliśmy w chatce i suszyliśmy su-
knie, nie wiele się troszcząc o Anglika, o

którym wiedzieliśmy że wyszedł ze strzel-
bą ; głos psów nie dochodził nas, bo te
psy nie szczekają. Aż dopiero wpada do
nas jakiś rybak przypadkiem przechodzą-
cy i opowiada co się w dole dzieje. Wy-
pada nasz gospodarz i ocala Anglika cał-
kiem krwią zbroczonego i do tego stopnia
zmęczonego, że natychmiast po odpędze-
niu psów zemdlał, wpadł w wodę i o ma-

ło co nie utonął.
Kilkanaście ukąszeń miał na ciele swo-

jem, dwa zraziki własnego ciała wisiały
mu na udach, i dobrze że nie umarł je-
szcze tej samej nocy, tyle bowiem krwi
stracił i tyle zniósł boleści. Ale nie prze-
łamał milczenia, i bardzo był z siebie za-

dowolonym, przebywszyr tę ciężką próbę
charakteru.

Musieliśmy zostać dla niego trzy dni w
chacie rybaka, a potem przeniósłszy go
na łódź dobrze sianem wysłaną, udaliśmy
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się do Kelangi, potem do Turtuli, nareszcie
do Kengisbruck, czyli do Mostu Królewskie-
go, gdzie wezwaliśmy do pomocy Pastora,
sprawującego zarazem obowiązki rządo-
wego Lekarza.

— ~Jeszezem nie widział takiego niedo-
rzecznego oryginału jak pan"— rzecze
Ksiądz Pastor nie należący do najgrzecz-
niejszych ludzi, wręcz do Anglika.

— ~To mnie bardzo cieszy, ja bowiem
widziałem dużo takich pospolitych bruta-
lów jak pan."

To był najdłuższy frazes jaki w mojej
obecności Anglik wymówił.

Pomimo tego przemówienia, przenieść
go kazał Pastor do domu swojego i jnelę-
gnował go jak brata.

A dom Pastora i kościółek drewniany
z czerwoną wieżyczką, bardzo grackich
kształtów, leżał na wzgórzu tuż obok uj-
ścia rzeki Mounio do rzeki Tornea, i od-
tąd Tornea wspaniała jak Wisła pod San-
domierzem, płynie jako wielka rzeka.
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W Kengisbruck znajdują się piękne hu-
ty żelazne, założone jeszcze przed dwiestii
laty; przemysł wpłynął znakomicie na tę
miejscowość.

Dom Dyrektora zakładów górniczych
wznosi się o pół mili ztąd, na piętro, jak
na ten kraj budowla bardzo okazała.

Dyrektor dowiedziawszy się że w Pre-
zbiteryum mieszka pokąsany Anglik i Po-
lak nieźle na skrzypcach grający, przyje-
chał do nas, na dzielnym koniu, zabrać
z nami znajomość.

Był to człowiek młody, zaledwie dwa-
dzieścia ośm lat liczący, ale bardzo zdol-
ny. Zwiedzał wszystkie zakłady górnicze
całej Europy nie wyjąwszy Uralskieh, a na-
wet umiał coś opowiedzieć o naszym Olku-
szu i Miedzianej Górze. Ożenił się z Szwed-
ka, z tak klassyczną córką Skandynawii
jak ją sobie tylko malarz i poeta wysta-
wić zdołają.

Zachwycała się grą moją; już od dwóch
lat, żadnej poczciwej muzyki nie słyszała
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i tęskniła do niej, tęskniła jak skowronek
do pierwszego promienia słońca, jak nar-
cyz do rosy.

Oh! jak są zachwytliwe i zarazem za-

chwycające te duże wysmukłe blondynki,
które mają z natury włos bałwaniący się,
przytem zdrowe zęby, a małe ręce i nogi!

A takiemi były pani Greta Alarikson i
jej młodsza siostra baronówna Gertrud von
Sparre. Kiedyś i one znały dobrą muzykę
i żyły w wielkim świecie ,

w bardzo wiel-
kim, ale jak ojciec Generał Sparre umarł
i nie zostawił majątku, więc Greta poszła
za młodego, przystojnego, zdolnego Dyrek-
tora kopalń, który dzieli się chlebem z ca-

lem jej rodzeństwem i ten zakątek ziemi
przemienił dla nich w jakiś rodzaj raju.

Trudno mi tu będzie wyjechać z tego
domu, bo mnie tu kochają, czczą nad za-
sługi moje. Tu wypoczywam w domu bo-
gatym i gościnnym po znojach doznanych
w tej uciążliwej podróży, i tu sprawdzam
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że powieściopisarki szwedzkie strojąc oj-
czyznę swoją we wszystkie uroki poezyi,
nie potrzebują jaskrawić kolorytu pióra
swojego żadnym sztucznym wymysłem, bo
tu rycerskość, szczerość, polot uczuć szla-
chetny w nieprzebranych leży i drży za-
sobach.

Do kopalń wiedzie droga zarosła wiel-
kiemi sosnami, oświeca ją księżyc, pro-
mienie jego osrebrzają ciemne wierzchoł-
ki drzew, a gęsty i ognisty dym wznosi się
prosto w górę tumanem czarnym iskrzą-
cym.

Na północnym widnokręgu błyszczą bla-
dawe pasy zorzy północnej, a to uroczy-
ste piękno, harmonizuje dziwnie okazale
i tajemniczo z dziką w około okolicą.

Księżyc zachodzi i w tej chwili pryska
zorza na cały firmament, zalewa morzem
purpury niebo całe. Dwa ogniste słupy,
wyrastają na samym zenicie, potem dzie-
lą się na części i drżą niby dzwonka po-
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ciętego węża, przybierając tysiączne po-
stacie , to poplątanych wstążek, to ogro-
mnego grzebienia, to pęków piór lub wią-
zek słomy, a kiedy po dwóch godzinach
wszystko znikło, i już wracać chciałem z

belwederu nad dachem do łóżka, raz je-
szcze zadrgał firmament ognistym wień-
cem, który przybrał kształt zębatej koro-
ny Królów Lombardyi, i stale świecił przez
całą godzinę.

Nie będzie można opuścić tego miejsca
tak prędko; chcę opisać zorzę północną
smyczkiem po strunach i ofiarować to ma-

lowidło Gertrudzie Sparre, pięknej blon-
dynce, z czarnemi oczyma.

Czarne oczy miała, czarnemi patrzała,
i głęboko dobrała się do mej stęsknionej
duszy! Ale tu w Szwecyi nie można ro-
mansować na płocho!
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IV.
POBYT W KEKGIS.

Oh! jest tam cieplik, tęgi cieplik, w
duszy owej zimnej Szwccyi, nad którą Nie-
bo rozpościera tak okazałe piękno wyna-
gradzając ludzi za brak urodzajności i pię-
kna na ziemi! Oh są tam świeże dzielne
uczucia, W zdrowych sercach córek Skan-
dynawii, miłujących swój kraj rodzinny
do tego stopnia, że nie szukają za granicą
żadnych uniesień i umierają z tęsknoty do
ojczyzny pośród lasów pomarańczowych
Italii. Królowa Krystyna dla dogodzenia
swój fantastycznej miłości południa, po-
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święciła koronę Gustawa Adolfa, nędzne
wlekła życie, pomiędzy zdradliwemi uro-
kami ciepłego nieba i umarła żałując że
jej zwłoki spoczywać będą tak daleko od
lubej Szwrecyi, a Jenny Lind słowik szwedz-
ki, zbiera miliony w Londynie, Neapolu i
Nowym-Yorku, ale wróci do swego kraju
i zaślubi przedmiot swej pierwszej wier-
nej miłości — biednego Pastora, mozolące-
go się w małem miasteczku nad Biblią i
nad kazaniami szwedzkicmi jeszcze trzy
razy dłuższemi od niemieckich.

Dzielne to są kobiety w Szwecyi i wiel-
ką odegrały rolę w historyi kraju swoje-
go , w dawnych czasach jako bohaterki,
w nowszych jakoprotektorki nauk i sztuk
pięknych. Któż nie zna historyi owej bo-
haterskiej hrabiny Spastarra, która jak
nasza Chrzanowska w Trębowli, broniąc
na czele załogi zamku swego przez Duń-
czyków najechanego, ginie przeszyta kar-
taczem, wołając: — „Nie poddawajcie się
dzieci, mąż mój nadciąga z odsieczą, już
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tylko o milę,— umierający daleko widzą."
Załoga uwierzyła, biła się do ostatniego,
nieprzyjaciel musiał odstąpić od szturmu,
a dopiero na drugi dzień nadciągnął hra-
bia Spastorra, z odsieczą, i w sali rycer-
skiej znalazł swą młodą żonę na marach.

Owa bohaterska hrabina Spastarra, o-
piewana w sławnej balladzie Lidnera, by-
ła rodem baronówna Sparre, siostrą je-
dnego z prapradziadów mojej gospodyni
pani Alarikson i jej siostry baronówny
Gertrud, i nie mało dumne były nasze pa-
nie z tego pokrewieństwa z świetną boha-
terką, sławioną licznemi legendami i bal-
ladą w całym kraju, po wszystkich pała-
cach i chatach.

Ale inna krwawra pamiątka history-
czna ciążyła naszym damom na sercu. Ich
pradziadek Eryk Sparre, Senator Szwedzki
i wielki zwolennik Zygmunta 111. Króla Pol-
skiego, naraził się Karolowi IX. Królowi
Szwecyi, stryjowi naszego Króla, do tego
stopnia, iż uciekać musiał z kraju i przy-
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tułku szukać w Polsce u Monarchy, które-
go praw do korony szwedzkiej, zawsze
wiernie bronił. Tu się nawet ożenił Eryk
Sparre z Litwinką wysokiego rodu, podo-
bno panną Drohojewską. Ale Zygmunt po-
bity przez Szwedów musiał prosić o po-
kój i jednym z warunków pokoju, było
wydanie Eryka Sparre. Mściwy Karol IX,
kazał go ściąć w Linkóping w roku 1600.
Tak samo postąpił sobie później Fryderyk
August z Patkulem.

Od tego czasu świetność rodu Sparrów
zaczęła gasnąć w Szwecyi i wcale też mo-
je szwedzkie damy, nie wielbią pamięci
niewiernego Króla Zygmunta o którym syn
napisał na kolumnie stojącej w Warszawie
na Krakowskiem przedmieściu, że był: pa-
cis, studio, gloriaąue inter reges pritnus,
hello et rictoriis ncmini secundus; —to
jest, że nauką i sławą pierwszym był po-
międzyKrólami, zwycięztwami zaś wojen-
nemi od nikogo niższym. Wolno synowi
przechwalać zasługi ojca, wolno mu mo-
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ze przebaczyć krzywTdy zadane krajowi,
ale tu w Szwecyi zupełnie inaczej prze-
mawiają o sławionym Królu, i utrzymują,
że Zygmunt 111. więcej złego zrobił Polsce
przez Jezuitów, niż wszyscy Królowie Szwe-
cyi swemi bitnemi hufcami. W Szwecyi
wszyscy byli zadowoleni z tego, że go się
pozbyli, a gdy chciał wrócić do kraju swe-
go, po kilkuletniem panowaniu, zbrzydziw-
szy sobie koronę, szlachta szwedzka do-
brze go znająca oparła się temu jak naj-
uroczyśeiej i do tego stopnia niedelikatnie,
że się Zygmunt i ojciec jego stary Król
Jan 111. rozpłakali. Wiadomo jak go po-
tem wykwitowali z korony szwedzkiej. A
jednak pod jego berłem orły polskie wzbi-
ły się zwycięzkim lotem pod Smoleńskiem
i pod Chocimem, jak zawsze świadczy na-
pis na kolumnie warszawskiej. On nie był
świadkiem tych zwycięztw, nie widział
krwi przelanej, nie umiał jej uczcić i wie-
dziony duchem przewrotności, zazdroszcząc
własnemu synowi chwały, pozbawił kraj
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owoców tych bohaterskich czynów. Smu-
tne myśli wyrastają na tern polu historyi,
na któreśmy się zabłąkali, opuśćmy je
tedy.

Nasze Szwedki prowadzą tutaj gospo-
darstwo wiejskie, i to bardzo znaczne, Dy-
rektor bowiem musi żywić na swym sto-
le wszystkich urzędników oficerskiego sto-
pnia z żonami i dziećmi. Pod tym i pod
wielu innemi względami dom Dyrektora
jest rodzajem Falangsteru, nawet dzieci
wychowują się razem w kilku dzieciar-
niach zastosowanych do wieku; a matki
kolejno odbywają służbę w dzieciarniach
i w infirmaryi, a w dniach wolnych od
służby zatrudniają się w osobnych salach
różnemi kobiecemi robotami. Pan Alarik-
son bawił długo we Francyi, tam się za-
poznał z Kapitanem Consideraut i przejął
się cokolwiek jego zasadami, które tutaj
bardzo skutecznie wprowadza w życie,
przez co nie tylko się ścieśniają węzły po-
między mieszkańcami, tej odległej od cen-
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trum świata osady, ale nawet wszystkie
potrzeby życia fizyczne i moralne zaspo-
kajają się z mniejszym kosztem.

Powodu do plotek i intryg zatruwających
najwykwintniejszemu towarzystwu życie
wcale tu niema, wszystko bowiem dzieje się
jawnie z największą moralnością i przyzwo-
itością i bez żadnego przymusu jednakże,
bo kto sobie chce siedzieć w własnej iz-
bie, ten jest zupełnie wolnym, ale wszyscy
jakoś pokochali życie towarzyskie i rzadko
kiedy nagabywa tego lub owego humor
samotności. Łatwo się wdrożyć do rodza-
ju wspólności, natakiem wygnaniu jak owa
kopalnia w Kengis, dokąd rzadko kiedy
przybywają nowości z oświeconego świata.

Więc nasze panie trzymają ze sto krów,
ze dwadzieścia koni, kilkadziesiąt renife-
rów i z tysiąc sztuk rozmaitego drobiu,
zwłaszcza potężnych gęsi i kaczek skrzy-
żowanych z dzikiemi, które tutaj udają się
wybornie, bo wody, paszy i owsa nie bra-
knie. Lasy dostarczają doskonałej zwie-
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rzyny. Można żyć tutaj zwłaszcza że ko-
palnie są obfite, i wszyscy urzędnicy a
nawet prości wyrobnicy, przypuszczeni do
dywidendy, którą widać dobrze otrzymu-
ją, bo wszędzie znajdziesz oznaki dobre-
go bytu i nie jeden z urzędników uzbierał
sobie piękne grosiwo. Dziesięć lat pracy
w przecięciu wystarcza na zrobienie jakiej
takiej podstawy do mająteczku; po tyńi
czasie przenoszą się urzędnicy pospolicie
do innych kopalń w szczęśliwszych stro*
nach położonych, ale nie jeden pokocha i
tę smutną okolicę i całe życie tu przepę-
dzi. Są i tacy co wracają do Kengis prze-
niósłszy się wprzód do innych stron.... Te-
raz pojmuję tęsknotę i do Syberyi, jedni
tęsknią do kraju a drudzy do ludzi.

Gospodarstwa tedy dogląda sama pani
Dyrektorowa, a wyręcza ją i uzupełnia sa-
ma panna baronówna. Te damy nie lęka-
ją się ani zimna, ani śniegu, ani nawet
biota. Dobrze i ciepło übrane, w suknie
niezbyt długie, w boty z eleganckiemi sztyl-
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parni, zakapturzone jeśli śnieg lub deszcz
pada, wychodzą codziennie rano bez ża-
dnego wyjątku do folwarku i dopiero wra-
cają przekonawszy się, że wszystko w po-
rządku i wydawszy wiktuały na obiad i
kolacyą. Potem przebierają się, czytają,
piszą, rysują, grają na fortepianie, śpie-
wają tak jak najukształccńsze osoby, wyż-
szego stanu we wszystkich krajach Euro-
py. Tutaj dopiero nabrałem przekonania,
że prawdziwie dobrego, zacnego wycho-
wania warunkiem wcale nie jest owa cho-
robliwa wykwintność, która naszym maję-
tniejszym szlachciankom, nie pozwala wy-
stawić się na wpływ zimna i słoty, ani też
zajmować się rzeczami tak nikezemnemi
jak gospodarstwo i spiżarnia. Ale co naj-
więcej kazi serce zazdrość, pogarda wzglę-
dem biedniejszego, pycha, rozkiełznana
chuć zwierzęca to nie zapokutuje w du-
szy czynnej, szczerze bogobojnej i poczci-
wie ukształconej Szwedki, dla tego też są
zdrowe i nie potrzebują wyjeżdżać za gra-
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nicę po zasoby życia, zdrowia i szczę-
ścia.

Północ jest zimną i surową. Sztuki w
niej nie krzewią się tak żywo, kwiaty nie
kwitną tak świetnie, jak na południu. Tych
więc powabów tu nie szukaj i zwiedzaj
raczej Francyą iWłochy. Lecz jeżeli chcesz
ujrzeć ziemię poświęconą domowemu i ro-
dzinnemu życiu, to przybądź do Szwecyi.
Przypatrz się tym cichym osadom rozrzu-
conym z daleka pomiędzy górami i lasa-
mi; tam na łonie miłych i świętych wę-
złów rodzinnych, rozwijają się staroda-
wne a zawsze żywe i młode cnoty Szwe-
dów,— gościnność, męztwo i bogobojność.

Nie zawsze jednakiemi charakterami
objawia się w każdym kraju pobożność.
Tkliwości, rzewności, przesadzonego uczu-
ciostwa, demonstracyjnego szarlatanizmu
nie ma w szczerej, surowej ale głębokiej
i każdego uważającego, jędrnie przenika-
jącej pobożności szwedzkiej. Owe chorały
unitono (jednogłośnie) odśpiewywane mo-
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gą się niejednemu wydać bardzo nudnem
nabożeństwem; kazania zaś przynajmniej
godzinnej długości, a monotonne jak go-
dzinki możeby u nas całe zgromadzenie
uśpiły. Nie! tam u nich z zapałem odśpie-
wywują owe chorały, Liturgiją odmawia-
ją razem z Księdzem ze skruchą jak naj-
przyzwoiciej, a kazaniu predykanta przy-
słuchują się z takiem zajęciem, że aż roz-
pacz bierze, bo pojąć nie mogłem zkąd
ten lud bierze taki zapas uwagi, cierpli-
wości i zdrowia, bo podczas kazania nikt
nie kaszle i nosa nie wyciera, i taka panu-
je cichość, że przelatnjąca mucha już roz-
rywa i jest uważaną za kary godnego tur-

batora paeis. Raz sic zjawiło aż dwie
muchy razem i tyle robiły hałasu, iż Pa*
stor musiał przerwać kazanie a zakrystyan
rozpędzić to burzliwe zbiegowisko owa-
dów.

Nadto żaden Szwed i żadna Szwedka
nie pójdzie spać bez odśpiewania chociaż
jednej zwrotki, jakiegoś serce pokrzepia-
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jącego chorału; rano zaś odmawiają mo-
dlitwę stojący dość długą i bardzo często
wśród dnia odczytują jakiś traktacik re-

ligijny odrywający duszę od ziemskiego
kału. Dość że nabożeństwa szwedzkie od-
bywają się bardzo spokojnie bez łez, wzdy-
chań i bicia piersi, jest jednakże sumien-
nie pojęte i wykonywane, nie mechanicz-
nie lecz z zupełną wiedzą ważności rze-
czy, presente anima, to jest z obecnością
duszy.

Ale z Purytanizmem ani się styka, ani
graniczy bogobojność Szwedówr. Wcale im
to nie przeszkadza być wesołemi, Bellma-
na piosnki namiętnie śpiewać lubiąccmi
towarzyszami.

Ale któż jest Bellmann? Jest-to zara-
zem Anakreon i Beranger Szwedzki, który
śpiewał swemu krajowi przez ćwierć wie-
ku o winie i miłości, o swobodzie i wale-
czności, i umarł dosłownie z lutnią i z kie-
liszkiem w ręku jako bard ludowy, jakim
nie każdy naród poszczycić się może, bo
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lud wszystko spamiętał i wrszystko powta-
rza co tamten w chwilach natchnienia wy-
myślił i wyśpiewał. Bellman przelał du-
szę historyi szwedzkiej w swój piękny e-
stetyczny umysł i zwrócił ją narodowi
swemu, jako własną jego substaneyą, któ-
ra zaraz w krew weszła i nigdy nie prze-
brzmi, a wiążąc cały naród wspólnym wę-
złem śpiewu i wspomnień zapewnia mu
długie wieki istnienia.

Naród postawił ulubionemu bardowi
swemu wspaniały pomnik, a Król Jan Ber-
nadotte odsłonił go własną ręką dnia 26
Lipca 1829 r. w przytomności ludu, woj-
ska, sejmu, duchowieństwa i licznych de-
putacyi Towarzystw Orfeuszowych wysła-
nych ze wszystkich stolic oświeconej Euro-
py. Nie zrobi tego dla Berangera żaden
Monarcha Francyi, lubo co do zasad poli-
tycznych Beranger zbliża się bardzo do

także cokolwiek Malkontenta,
którego ułagodzić nie zdołała posada zy-
skowna Sekretarza Dworu Królewskiego.
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Więc Belmana śpiewają wszyscy; kró-
lewska rodzina w zamku , panowie w pa-
łacach , kupcy za kantorem, żołnierze w
obozie, kmiotek orząc na polu, rybak na
morzu, a nawet górnicy w wnętrzach zie-
mi , jak to nie raz miałem sposobność
sprawdzić w Kengis.

Improwizował słowa i muzykę, śpie-
wał i grał na lutni aż do samej śmierci,—
to człowiek nadzwyczaj szczęśliwy. (1)

Muzyka Bellmana jest zarazem prostą
i głęboką, tęskną i prawic zawsze jakąś
dziwnie figlarną co jej toruje drogę do
głębi serca i nadaje prawo obywatelstwa
w duszy. Ale nigdy nie jest jęczącą—la-
mentującą owa muzyka barda szwedzkie-
go, śpiewał on przeczuwając, że naród je-
go długo po nim śpiewać będzie, więc nie

(t) Obacz o Bellmanie Tom IV. Pamiętników Lekarza Po-
laka w Rozdziale o Gwiazdach Skandynawii. Kilkana-
ście wyszło wydań śpiewnika Bellmana z muzyką pod
tytułem: „Bcllman Epistlar."
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lamentował,) nie rozpaczał, nie ujmował,
lecz wlewał swem pieniem nadzieję i siły.

Gertruda Sparre entuzyastyczna zwo-
lenniczka Bellmana dała mi poznać jego
piękności dcklamacyą i grą na lutni, któ-
ra się w Szwecyi przechowuje, tak jak
harfa w Szkocyi, jako miły zabytek da-
wnej uroczystej muzyki Ossyana i Skaldów.
Omijała piosneczki za nadto wesolutkie bo
i Bellman chociaż nigdy w irreligią nie
wpadał czasami natrącał w strony Anachro-
na w które i Beranger chwilami silnie ude-
rzał, ale wszystko co było szczytnem z mu-
zą Mickiewicza i Moniuszki graniczącem,
poezyą i harmonią barda Szwecyi, to ona
pojęła i wynosiła śpiewem i grą, a nawet
ową czarującą mimiką, którą niewinnym
dziewicom północy nadaje głębokie czucie.

Gertrud powtarzając tylko słowa wie-
szcza Skandynawii nie otulona w płaszcz
purpurowy, nie übrana w tunikę białą zło-
tem haftowaną, nie wywyższona na kotur-
nach, nie otoczona aniołami, które jej sło-
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wa spisywały, wydawała się jednakże wyż-
szą od wszystkich improwizatorek, które
tu ,i ówdzie podziwiać było namiejętną
moną.

Ach! jak ją wielbiłem wówczas, i to
rodzimom, żadnemi przyborami otoczenia
arystokratycznego niepodżeganem, niespo-
tęgowanem uczuciem. Nie potrzebowałem
zrywać się za każdem śpiewem i sadzić
się na sztuczne komplementa, które ła-
twiej oddać temu co nic nie czuje, i już
przychodzi z zasobem na zimno ułożonych
pochwał, wymiarkowanych, wymarzonych,
wymierzonych wprzódy według barome-
trycznego stanu sympatyi dozwolonych na
ten raz, na ten wieczór, przez ludzi dła-
wiących rodzime uczucie w swym zarod-
ku i żyjących reputacyą należącą się tyl-
ko prawym synom Apollina!! I.

Oh! jak rzadkie są geniusze w każdym
kraju, ale jak szczęśliwy kraj umiejący
uczcić, pielęgnować i rozpowszechniać pra-
wdziwego geniuszu płody! Tutaj w Szwe-
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cyi może nie tyle geniuszów nie zaświe-
tniało ile w naszym kraju, ale każdy zo-
stał uznanym, mniej więcej w miarę swo-
ich zdolności i zasług. I hojne też spadły
dary na ten kraj z ukorzenia się mierno-
ści przed wyższością. To też Szwecya je-
szcze istnieje i jakkolwiek jest szczupłą i
mało znaczącą krainą, otwiera przecież
zdolnościom krajowym zawód na lądzie,
na morzu i w podziemiach, kędy tysiące
synów Szwecyi, pracuje na wyżywienie
swych żon, dzieci i wnuków. Jest tam
przyszłość, bo praca tu w poszanowa-
niu ,

— intryga zaś w potępieniu.
Mój pobyt w Kengis przeciągnął się aż

do trzech tygodni z powodu Anglika, któ-
ry w skutek ran i niewygód podróży, za-
padł w bardzo mocną gorączkę. Dojeżdża-
łem do niego codziennie z mojemi skrzyp-
cami i skracałem mu długie chwile cier-
pień mojem rzempoleniem. Był to stały i
wierny miłośnik muzyki, ale też na nie-
szczęście uporczywie trwał w swojem mil-
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czeniu, co nadzwyczaj gniewało Pastora,
wielkiego amatora dobrze żywionej kon-
wersacyi.

Ale nareszcie nadeszły gorzkie chwile
pożegnania. Baronówna Gertrud nic pojmo-
wała szczęścia gdzie indziej jak w Szwe-
cyi i nie o podał od swej rodziny,— ja nie
pojmowałem szczęścia gdzie indziej jak
na brzegach Warty, więc trzeba się było
rozłączyć nim uczucie zaczynające mną
owładywać górę weźmie,— ale serce moje
płakało rzewnemi łzami, bom nigdy w ży-
ciu milszej, a zarazem dzielniejszej nie
widział kobiety jak Gertrud.

Gdyśmy przybyli nad brzeg Tornei i
usiedli w nasze łodzie, zorza powlekła wierz-
chołki sosnowego lasu, różowem świa-
tłem, wkrótce słońce weszło z po za drzew
z drugiej strony rzeki. Ogromna (tarcz)
wzbiwszy się w górę rzucała swoje ogni-
ste promienie na zwierciadło wód i śnie-
żne okrycia nadbrzeży; kry na rzece mi-
gały złotem i purpurą, zdawało się, że
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to są ramy wysadzane drogiemi kamie-
niami, w które ujęto srebrzyste zwiercia-
dło. Cóż to za pyszny wschód słońca!!

Ale mrozy wcale nie folgowały i bar-
dzo nam się dały we znaki. Na Tornea
napotkaliśmy wiele niebezpiecznych prze-
szkód, a zlodowaciała powłoka wody utru-
dzała podróż.

Nareszcie po tylu rzekach i wodospa-
dach nocując raz na prawym brzegu w
Szwecyi, raz na lewym brzegu w Rossyi,
przybyliśmy 30 Września do Mattaringuy,
małej mieściny szwedzkiej oddalonej od
miasta Torneo tylko o mil polskich dzie-
sięć.
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V.

FISLANDT*

Finlandczycy albo Fińczycy, tworzą ras-

sę osobną mieszkającą pomiędzy Lapoń-
czykami, Rossyanami i Szwedami, z które-
mi są w ciągłych stosunkach, nad brzega-
mi odnogi Botnickiej, więcej jednak na

stronie należącej do Rossyi. Język ich i
zwyczaje znaleźć można jeszcze nad Abo.
Dalej zaś ku zachodowi są Szwedzi.

Kilku uczonych chciało się dopatrzeć
w Finlandczykach rassy oddzielnej wscho-

dniej, która przywędrowała tutaj z pła-
szczyzn Uralskich, inni usiłują znaleźć w
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nich znamiona rassy odwiecznie zaludnia-
jącej całą Europę. Wątpię czy te domy-
sły są prawdziwe, dodać jednak muszę,
że rozwiązywanie kwestyi pochodzenia
rass, jeżeli nie służy do objaśnienia jakie-
go ważnego punktu historyi, zawsze mi
się wydaje wielkiem dziwactwem, gdyż
ono na nic się nie przyda.

Przypuśćmy na chwilę że jest już do-
wiedzionem, że Finlandczyey wychodzą z
plemienia azyatyckiego, że niegdyś zamie-
szkiwali szczyty Uralu. Dobrze! ale pytam
się co będzie potem? W tern pogmatwa-
nem zadaniu, zawsze pozostanie zagadką,
jakie były ludy^ pierwiastkowo tam mie-
szkające. Wszystko to osłania tajemnica,
której nie zdarł jeszcze żaden z uczonych,
dla tego też nie mogę przyjąć żadnego z o-
wych zdań. Wolę się trzymać w tym wzglę-
dzie Ksiąg Rodzaju Starego Testamentu, i
uznać, że Finlandczyey, tak jak my wszy-
scy, pochodzą od Japheta syna Noego. Do-
wodzenie to ma mniej niedorzeczności, od
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wielu przypuszczeń przyjętych przez to-
warzystwa uczone. W połowie XII wieku
widziemy już Finlandczyków wspomina-
nych w historyk S. Eryk Król Szwedzki
zawojował ich wtedy i pod pozorem o-

Świecenią nauką Chrystusa, przyłączył do
swego państwa, a wsparty przez Henryka
S. Króla Angielskiego zostawił do wyboru
zawojowanym: śmierć albo chrzest. Zwy-
ciężeni Finlandczycy nawrócili się w całej
massie, ale długo, jeszcze w sercach ich
nie wygasła miłość dla dawnych bogów;
wyrzekając się pogaństwa nie zapomnieli
go jednak zupełnie i w czasie o którym
obecnie piszę, żył jeszcze w pamięci, pó-
źniej jednak zamienił się w poczyą przez
co nie znikł ze wszystkiem. Obrządki po-
gańskie przechodziły w legendach z poko-
lenia w pokolenie, głoszono je w pieśniach
podczas długich nocy zimowych, kiedy
cała familia zbierała się w około ogniska.
Te poemata nazywają się runas.

0 iłem mógł zrozumieć z niedokładne-
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go tłómaczenia, to runas owe, zawierają
całą ich dziwną, oryginalną tajemniczą i
dziwną mitologią, zupełnie różną od skan-
dynawskiej. Pełna zmyśleń, jak staroży-
tna religia Grecka, wszędzie mieściła bo-
gów, w niebie, na ziemi i w morzu, mówi-
ła, że metale, kamienie i drzewa mają du-
szę, uosabiała ciepło, zimno, wiatr, deszcz,*
śnieg i pory roku, czciła jak bóstwo psa
i niedźwiedzia, zaludniała pustynie finlandz-
kie, bajeczną liczbą bogów i bogiń, rozu-
mu , ludzi, genijuszów, mchów, rusałek,
karłów i czarnoksiężników. Jedne z nich
zamieszkiwały płaszczyzny, inne bagna,
tamte ciemne zarośla, inne znów jaskinie
w górach lub skały przy wodospadach.
Każda z tych tajemniczych istot żyła od-
dzielnie, i jak w każdej religii mitologicz-
nej , opiekowała się uczuciem, jakie są
w ludziach. Te runas opisując zadziwia-
jące, trudne do wiary zdarzenia, tych boż-
ków, oraz rycerskie czyny bohaterów-bo-
gów, zarówno z pierwszemi czczonych,
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wszyscy noszą najśmieszniejsze nazwiska,
jednak imię walecznego Wanaimoinena,
Odma Finlandzkiego, unieśmiertelnione i
często powtarzane w legendach, przecho-
wało się w pamięci mieszkańców.

W podobnych opowiadaniach, często
przebija się wybitnie malowniezość i de-
likatne odcienia prawdziwej poezyi; tłu-
maczono mi pewnego razu kilka wierszy
z runa, w którym młoda matka nazywa
córkę, swą zieloną gałązką,— swym śpie-
wającym ptaszkiem, — swą poezyą. To o-

statnie porównanie jest prawdziwie ładne.
W mniej wyrobionych ustępach można

spotkać dziwne miejsca; to jakiegoś ge-
niusza opiekującego się bolami brzucha,
to jakąś boginią żył, zwijającą je i odplą-
tującą z mosiężnego wrzeciona. Czasami
w runas napotykamy opowiadanie o po-
czątku świata, i podobnie jak w pojęciach
pogańskich nie zbywa mu na wielkości. I
tak naprzykład owe Księgi Rodzaju, tak
mówią o utworzeniu się żelaza.
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„Na początku były trzy dziewice , któ"
re miały piersi nabrane i obolałe, mleko
z nich płynęło na ziemię; w jednej z nich
było mleko białe, w drugiej czarne, a w
trzeciej czerwone; te trzy rodzaje mleka,
wsiąkły w ziemię i utworzyły różne gatun-
ki żelaza."

Wszędzie w legendach napotykamy wal-
ki na śmierć między dwoma książętami,
jednym dobrym, drugim złym, którzy wal-
czą o panowanie nad światem. Tak samo
na północy jak na południu w Finlandyi
jak i w Persyi, zawsze myśl ludzką ota-
cza złe i dobre, niebo i ziemia, światło i
ciemność. W Finlandyi nazywają to Wai-
moiinen i Hiisi, w Indyach Oramaz i Ahri-
man, a choć różne nazwiska myśl wszędzie
jednaka.

Żałuję mocno, że pośpiech podróży nie
pozwolił mi zebrać znaczniejszej części
tych runas, tworzących nową i zupełnie
nieznaną poezyę. Podanie zachowało je i
bez żadnych upiększeń ani zmian, podaje
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z pokolenia w pokolenie. Prócz tej poezyi
pierwiastkowej, która została w pojęciu
nie zmieniona, po myśli ludu wije się inna
poezya, którą on kocha, w której sma-
kuje i która go robi szczęśliwym; szcze-
gólniej udaje sic ona kobietom*, i niektóre
z ich utworów, uważane są przez znają-
cych tutejszy język za wzór prostoty i
harmonii.

Poezya finlandzka używa dziś jeszcze
wiersza runicznego, który przekłada nad
rymowy, te wiersze starożytnych bardów
są ośmio-syllabowe bez półwierszy i ry-
mu. W zakończeniach znajdujemy powtó-
rzenie tej samej rozpoczynającej spółgło-
ski; wyraz dwa razy w każdym wierszu.
Powtórzenie zaś tej spółgłoski w dwóch
wyrazach wiersza, albo też w więcej ra-
zach uważają za bogactwo.

Finlandya szczyci się z posiadania pra-
wdziwych autorów drukiem ogłaszających
swe prace, w których przebija się pra-
wdziwy talent, mówiono mi wiele o P.Bernd-
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ston, bardzo znajomym i szanowanym przez
swoich współrodaków. Nie mogę jednak
nic sądzić o nim, gdyż nie znam dzieł je-
go , prócz kilku oderwanych kawałków,
wiedząc przytem o ile tłómaczenie różni
się od oryginału. Dano mi w Szwecyi bal-
ladę P. Berndston opisującą śmierć młodej
i pięknej dziewicy finlandzkiej, która od-
biera sobie życie w skutek nieszczęśliwej
miłości— bardzo jednak rzadkiej w kraju^
gdzie tak cicho krew płynie.

Od czasu panowania Szwedów, Finlan-
dya przyjęła religią Ewangelicką. Mie-
szkańcy lubili zawsze pokój; najlepiej
przekonali o tern pozwalając zawojować
siebie Szwedom, i mało broniąc się prze-
ciwRossyi, przeciwko której żadne rewo-
lucyjne usiłowania nie miały miejsca od
lat pięćdziesięciu. Finlandczycy mimo te-
go, że nie są narodem wojowniczym, po-
siadają jednak odwagę, a z nieszczęściami
życia walczą z wytrwaniem i rezygnacyą;
są prawi, uczciwi, sprawiedliwi, spokój-
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ni, melancholiczni, gotowi na największe
poświęcenie się, nigdy jednak nie gaśnie
w nich uczucie zemsty, za wyrządzoną
zniewagę, którą długo pamiętają. Jest-to
naród, który składa się z szlachetnych i
zdrowych żywiołów, jedynie tylko ostrość
klimatu, która go pozbawia zetknięcia z in-
nemi krajami, przeszkadza bez wątpienia
rozwijaniu wszystkich sił zdolnościom. Są
ogólnie rolnikami i rybakami, wyłącznemu
handlowi mało który się oddaje, wszyscy
zaś zajmują się nim w potrzebie; w zimie
udają się sankami do Rossyi lub Szwecyi,
gdzie sprzedają futra, ryby solone, zwie-
rzynę i masło, przez resztę roku uprawia-
ją niewdzięczną ziemię, na której rzadko
ujrzą wschodzący posiany jęczmień.

Domy tutejsze, jak i wszystkich mie-
szkańców północnych, pobudowane są z
pni jodłowych, składają się z wielu małych
części mających różne przeznaczenia; —

w największej mieszka rodzina, inne słu-
żą za oborę , stodołę, magazyn, izbę do



106

kąpieli, która się znajduje w każdym do-
mu finlandzkim. Łaźnie finlandzkie tak
samo jak ruskie, składają się z wielkiej
drewnianej wanny, z której dobywa się
para z wrzącej wodyr, i z rezerwoaru, z
którego płynie strumień wody zimnej. Me-
chanizm ogrzewający, dość zawikłanyprze-
chodzi przez szerokie płyty kamienne, na

które po zagotowaniu wylewają wodę. o-
trzymują tym sposobem do 60- Reaum. go-
rąca. W niektórych okolicach nie zlewają
się i nie zanurzają w wodzie zimnej, przez
co pozbawiają się wybornego środka wzma-
cniającego i stanowiącego całą wartość ką-
pieli.

Finlandczycy celują czystością obycza-
jów, co jest skutkiem owych kąpieli. Wła-
źniach do których wchodzi zupełnie nago,
mężczyźni i kobiety są razem, a jednak
mimo to nie zdarza się żadne nadużycie.
Inny jeszcze zwyczaj dość ogólnie używa-
ny, wydał mi się nierównie dziwniejszym,
zdarza się bowiem często, że młoda dzie-
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wczyna śpi na jednem łóżku ze swym na-
rzeczonym; powiadają jednak, że ten nie
zapomni nigdy, iż nie można uważać ją
za żonę, dopóki nie zostaną sakramental-
nie połączeni. Takie zbliżenie się nie zo-
bowiązuje do niczego narzeczonych, i mi-
mo tego, że śpią przy sobie, mogą się zer-
wać wszelkie przyrzeczenia, są zawsze
wolni, i choć się rozejdą, nie ściąga to

jednak żadnej obmowy na dziewczynę, cóś
podobnego mogłoby się wydać bajecznem,
niemożebnem, gdy nie przytrafiło się po
za łukiem północnym, w kraju, gdzie mi-
łość tak słaba, a krew tak obojętna, jak
promienie rzadkiego w nim słońca.

W obecnej chwili jeszcze, język, zwy-
czaje i obyczaje finlandzkie pozostały w
pierwiastkowym stanie, i przez to właśnie
są ciekawym przedmiotem do studyjowa-
nia. Ale z übiorem rzecz inna, stracił już
bowiem wiele na szkodę malarzy przez
zmianę barwy, dobry byt ludu bez wąt-
pienia wpłynął na przyjęcie pak towarów
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wełnianych niemieckich i bawełnianych
angielskich materyi, ale znikła dawniejsza
malowniczość. Bądźcie zdrowe okrycia z

skór zwierząt, śmieszne kroje sukien, za-
bawne świecidełka, dziwaczne uzbrojenia!
to wszystko już znikło dla podróżnego,
który musi szukać ich między Lapończy-
kami. Przykro to jest! kobiety finlandz-
kie übierają się w długie wełniane suknie
z krótkiemi stanami, przy których rękawy
nie dochodzą łokcia, dalej zaś idzie rękaw
biały płócienny, na głowie wiążą Szwedki
strój z materyi bawełnianej czerwonej lub
niebieskiej , mężczyźni noszą okrągłe ka-

mizelki z wadmelu szarego, szerokie spo-
dnie i skórzane czapki z długiemi daszka-
mi. Tak kobiety, jak mężczyźni na nogi
wdziewają boty lapońskie uszyte ze skór
renów. Mówiono mi, że w dni uroczyste,
a najwięcej w Boże Narodzenie, i dzień
ślubny wyjmują ze skrzyń świąteczne oka-
załe stroje, narzeczonej dają na głowę po-
złacaną koronę, włosy rozpuszczają na ra-
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miona, suknię naszywają i haftują różne-
mi kolorami, ana piersi wieszają mnóstwo
świecideł złotych i srebrnych. Na nieszczę-
ście nie byłem świadkiem żadnej podobnej
uroczystości, musiałem więc na opowiada-
niu o niej poprzestać.

Cały ród finlandzki jest silny; krajowcy
są wzrostu dobrego, mają zazwyczaj błąd
wTłosy, oczy jasno-niebieskie lub szare, a
płeć bardzo białą. Poznawszy tę cechę ze-
wnętrzną tak różną od lapońskiej, zadzi-
wia, jak można utrzymywać, że oba ludy
mają jednakie pochodzenie; uczeni, któ-
rzy utrzymują podobnie, muszą gruntować
swe przypuszczenia jedynie tylko na po-
dobieństwie języka, nie widząc zapewne
własnemi oczyma tych cech wybitnych.
Dwa ludy zostające w ciągłych stosunkach
poczęli posiłkować się i językiem, i przy-
swajać sobie wyrazy, ale żeby jednaka
rassa przybyła pod jeden klimat, mogła
się w Części oddzielić od reszty w sposób
podobny iżby zmieniła powierzchowność,
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übiór i zwyczaje, na to trzeba bardzo o-
graniczonego dowodzenia. Dość tylko spoj-
rzeć i porównać Finlandczyka z Lapończy-
kiem, ażeby uznać niepodobieństwo pobra-
tymstwa między niemi. Kobiety finlandz-
kie są silne i kształtnie zbudowane, nie-
które bywają prawdziwie piękne; wpierw-
szej młodości, wszystkie są bardzo świe-
że , ale piękność prędko ginie pod tym
ostrym klimatem. W trzydziestym roku
kobiety już wydają się staremi, chociaż
młode dziewczęta długo są dziećmi; mło-
dość tych kobiet podobna jest do tutej-
szego lata: światło szybkie i rażące bla-
skiem , pod którem wszystko zakwita na
raz, a po niem długa zima!

Finlandczycy są zamiłowani w pracy i
porządku, są wytrwali i przemyślni, ka-
żda rodzina daje.sama sobie pomoc i radę
we wszystkiem; uprawiają więc pola, bu-
dują domy, robią meble, sprzęty i obó-
wie, tkają płótna, robią sukna, a nade-
wszystko kształcą dzieci swoje, wszyscy
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chłopi umieją czytać i pisać, a nadto nie-
którzy początkowe wiadomości z Historyi
i Geografii. W tern różnią się także od La-
pończyków, którzy żyją w próżniactwie,
w niewiadomości, włócząc się z miejsca
na miejsce, zmuszeni tylko potrzebą do
zajęcia się materyalnemi potrzebami, któ-
re zaspokoiwszy, wracają do dawnej nie-
wiadomości, z którą zdaje się im tak do-
brze !
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VI.

MATTARYSTGUY.

Jestem teraz w Mattarynguy.
Dla wielu ludzi ta mieścina jest głó-

wnym punktem Laponii; tutaj kończy się
gościniec, który z południa (to jest z Sztok-
holmu) prowadzi na północ, podróżni ru-
scy i szwedey, nie jadą już dalej. Z rado-
ścią patrzyłem na sąsiednią górę, której
słońce w lecie nieopuszcza ni razu w cią-
gu dwudziestu czterech godzin. Z powodu
burzliwego biegu, a nadewszystko licznych
kaskad, podróż w Laponii kiedy trzeba
przebyć Muonio i Torneę jest bardzo nie-
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bezpieczną. Finlandczycy przebywają te
miejsca podczas zimy, kiedy mogą jeździć
po śniegu pokrywającym ziemię i wody
rzek.

Mattarynguy posiada pewną sławę na-
ukową. Na górze Awasata niedaleko od
miasta przebywał członek akademii Mau-
pertuis, który robił tu astronomiczne spo-
strzeżenia, dla uzupełnienia swej teoryi o
ziemi. Miasto składa się z kilkunastu dom-
ków, nad któremi panuje dzwonniczka ko-
ścielna. Spotkałem tu miłą dla siebie no-
wość, to jest dom pocztowy chiven. Prze-
czytawszy ten napis nad drzwiami, zda-
wało mi się, że nareszcie, będzie koniec
tym gwałtownym rzekom i błotnistym pu-

r
styniom. Spiesznie zapłaciliśmy naszym
przewodnikom finlandzkim, i poprosiliśmy
gospodarza, ażeby nam przygotował po-
wóz, którymbyśmy mogli dojechać do Tor-
nei. Posiliwszy się bardzo skromnym o-

biadkiem złożonym z zupy mlecznej, zim-
nej śmietany, zsiadłego mleka i sera, po-
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szliśmy obejrzeć nasz ekwipaż i pokazano
nam wiejską bryczkę bez ressorów i wy-
słania, podobną do używanych przez ku-
rycrów w Norwegii, jednem słowem pię-
kny wózek o dwóch kołach. Koń był da-
leko piękniejszy od powozu, zaprzęgnięto
go w drewniane chomonta obszyte kutasa-
mi wełnianemi i mnóstwem dzwoneczków,
które nadzwyczaj głośno brzęczały za naj-
mniejszem poruszeniem, to szczególne i
malownicze übranie konia, wzięte jest na
wzór wschodnich zaprzęgów używanych
w Rossyi. Droga z Mattarynguy do Hapa-
randy idzie nad brzegiem Tornei, która zbli-
żając się do ujścia jest bardzo wspaniałą;
po prawej stronie ciągnie się las sosno-

wy, przecięty gdzie niegdzie małym ka-
wałkiem pola obsianego lnem lub jęczmie-
niem. Wszystko to jest trochę za jedno-
stajne, z tern wszystkiem droga wydała mi
się wyborną, tak byłem bowiem urado-
wany, widząc, że podróżuję po stałym lą-
dzie; nasz koń widać więcej ucieszony jak
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ja, przewrócił nas w dół,— z którego wy-
dobyliśmy się po upływie godziny, a w wie-
czór tegoż samego dnia przybyliśmy do
Haprandy.

WUapranda, o zadziwiający postępie!
znalazłem zajazd! Nie chciałem nic słu-
chać, na nic patrzeć, nic jeść, dopóki mi
nie posłano łóżka.

Oświadczyłem moje życzenie gospody-
ni, i zaraz na jej żądanie wysoka czerstwa
dziewczyna, zaprowadziła po drewnianych
wschodach, czysto utrzymanych do najpię-
kniejszej w całym domu izby. Leżałem
całe 36 godzin w tern łóżku, nie mogąc się
odważyć na wstanie, gdybym był mógł,
nie byłbym wstał z ośm dni, ale trzeba
było jechać dalej, a nadto chciałem wi-
dzieć Torneę.

Haparanda, gdzieśmy znaleźli ten czy-
sty pokoik i wygodne łóżka, małe szwedz-
kie miasteczko leży na wprost Tornei przy
ujściu rzeki tegoż nazwiska, która jak
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wiadomo odgranicza dziś Szwecyą od Ros-
syi. W tern miejscu Tornea jest bardzo
piękna i szeroka, potrzeba 20 minut na
przepłynienie jej statkiem, chcąc dostać
się z jednego miasta do drugiego. Ze środ-
ka rzeki z obu stron zamykają te miasta,
widok, na które ztąd patrząc już pozna-
jemy jak dalece różnią się od siebie. Ha-
paranda ze swemi pstremi domami, oto-

czonemi ogródkami, czerwonemi dacha-
mi, oknami otwartemi na zewnątrz, gdzie
słońce wciska wesołe swe promienie, bły-
szczy jak różno-kolorowa szklanna opa-
ska, rozwinięta na prawym brzegu rzeki.
W Tornea zaś sterczą szare, ciężkie nie
łączące się z sobą mury poprzedzielane od
czasu do czasu niezgrabnemi czerwonemi
budowlami z drzewa, nad któremi wzno-
szą się kościółki parafijalne pokryte oło-
wiem z małemi dzwoneczkami i żelazne-
mi krzyżami. A tak, z jednej strony jest
ogród pełen altanek, a po drugiej miasto
umarłych.
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Zwiedzając oba miasta, różnica mię-
dzy niemi jeszcze się bardziej uwydatnia.
Opuszczałem Haparandę, kiedy pełno w
niem było ruchu i zgiełku, był to bowiem
dzień targowy; ulice napełnione były mło-
demi Szwedkami, übranemi w spódniczki,
czerwone lub niebieskie, na szyję poza-
wieszały srebrne łańcużki, a na głowach
niosły koszyki napełnione pięknemi ryba-
mi, zwierzyną i leguminą; młode chłopcy,
przechadzali się oprowadzając konie, kro-
wy, wieprze i owce; wszyscy byli zajęci,
kupowali, sprzedawali, rozmawiali, śmieli
się, tworząc obrazek pełen życia i weso-
łości. W Tornea widziałem ulice puste,
zielsko rośnie między kamieniami, domy
wiecznie zamknięte, i tylko od czasu do
czasu, otwierają się cicho żelazem okute
drzwi, z których jak cień wysunie się mie-
szkaniec otulony czarnym wełnianym pła-
szczem, z głową nakrytą skórzaną czap-
ką; spotykając się dwa takie cienie, nie
zamienią między sobą ani jednego słowa,
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możnaby wziąść ich za mary, które po-
wychodziły z grobów, z pod lasów, krzy-
żów i dzwonów. Zresztą dzwony te mil-
czą, i nigdy nie zdarzyło mi się widzieć
tylu dzwonów, ani tak cichego miejsca.
Kilka godzin błądziłem po tern obumarłem
mieście, pytając się siebie, co tak mogło
go opustoszyć, zmusić dzwony do milcze-
nia i zachmurzyć czoło mieszkańca, dla
czego śmierć przed zestarzeniem się już
go obejmuje? Miasto jest wyludnione, smu-
tne

, a jednak bez zwalisk, na prawym
brzegu rzeki wszędzie spotykamy młodość
i wesołość, na lewym wszystko puste i bez-
duszne.

Istnienie miast podobne jest egzysten-
cyi człowieka, przyczyny jej są ukryte.
W każdej chwili rozpoczyna się życie je-
dnego człowieka, a drugiego gaśnie; w mo-
mencie oznaczonym na zegarze wieczności,
jedno miasto upada, a drugie się wznosi.
Widziałem Tornea na początku jesieni, kie-
dy słońce dodawało mu jeszcze trochę
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życia i światła, ale w pochmurnej zimie
wydaje się nieznośnem. Oto są o niem
słowa Maupcrtuis:

„Przybywszy do Tornea 30 Grudnia, mia-
sto przedstawiało okropny widok, niskie,
domy aż po dachy były zasypane śniegiem,
który nie dopuszczałby światła dziennego,
gdyby ono było tu wówczas. Ale ponie-
waż śniegi padają ciągle, lub też co tyl-
ko mają upaść, nie może więc słońce po-
kazać się nawet przez kilka chwil w po-
łudnie, w których wznosi się nad widno-
krąg."

~W miesiącu Styczniu takie były mro-
zy, że nasz termometr Reaumura spadł na
37- niżej zera, termometra zaś spirytuso-
we pozamarzały. Otworzywszy drzwi o-
grzanej izby, powietrze z dworu zamieni-
ło w niej parę w śnieg. Wyszedłszy na
ulicę powietrze tłoczyło piersi, głośne pę-
kanie drzewa, z którego są robione domy
ostrzegało nas wcześnie o zwiększaniu się
mrozu. Patrząc na puste ulice, powiedział-
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byś, że mieszkańcy wymarli, widzieliśmy
także w Tornca ludzi pozbawionych człon-
ków przez zimno. Czasami zrywają się
śnieżne burze, nowóm grożące niebezpie-
czeństwem, zdaje się wtedy, że wiatr dmie
ze wszystkich stron razem i tali gwałto-
wnie pomiata śniegiem, że od razu nikną
wszystkie domy. Podróżny zachwycony ta-
kim uraganem, napróżno usiłuje rozpoznać
miejsca lub znaki wycięte na drzewach,
śnieg go oślepia lub w koło zasypuje."

„Tornea leży o 22 dni drogi od półno-
cnego przylądka, a o 14 stopni od odnogi
Magdaleny zkąd przybywamy. Cobyśmy tu
robili, gdyby nas Bóg nie był uchronił od
zimowania wtem mieście!"

Przytoczyłem ten opis Maupertuis'a,
gdyż jest według zdania samych krajow-
ców najzgodniejszym z prawdą. Winnych
razach nie powołuję się na świadectwo po-
dróżnych, obawiając się żeby nie wpaśó
na jakiego gadułę jak Regnard, który z Sa-
kojervi o mil 8 od Tornea odległej, uło-



121

żył kilka wierszy napuszonych, które tak
kończy:

Sistimus hic tandem, nobis übi defuit orbis,
Regnard 13 Sierpni* 1681.

co znaczy:
Zatrzymujem się na tern miejscu, gdy nam już

ziemi zabrakło.

Szanowny autor Gracza i uniwersalne-
go spadkobiercy, układał daleko zręczniej
wiersze, niż pisał podróże, sprawozdanie
jego o Laponii napełnione jest bajkami,
nie zwiedziwszy sam nie mógł jej dobrze
opisać, albowiem nie zatrzymał się na krań-
cach lądu, lecz na granicy Laponii po za
którą ledwo się kilka mil posunął.

Opuściwszy ponure Tornea z przyjem-
nością witałem czynnych mieszkańców Ha-
parandy, przebiegłem miasto, ażeby się ich
napatrzeć, i aby dostać powozu. Jak wszyst-
kie miasta późniejsze w Haparandzie za-
mieszkują kupcy; jest ono składem połu-
dniowych produktów tak użytecznych na



122

północy, tudzież północnych poszukiwanych
na południu, pośredniczy między Rossyą a
Szwedami, Laponią a Finlandyą. W maga-
zynach tutejszych znajdziemy futra z nie-
dźwiedzi, renów, wilków, lisów, grono-
stai, skóry z psów i koni morskich, deski,
smołę, masło, solone ryby, nadewszystko
łososie, zboża, wódkę, kartofle, wina, ba-
wełnę, sukna, wstążki, nawet dzieła, klej-
noty, kawę, tytuń i inne tym podobne rze-
czy, które w tym kraju są już zbytkiem.
W zimie Haparanda, równie jest ożywio-
na, jak w lecie; morze jest niewzruszone,
port zamknięty i pusty, ale mróz ścinając
lodem jeziora i rzeki, śnieg zaś równając
powierzchnię, ułatwiają kommunikacye z
północą; wtedy Lapończycy przybywają na
lekkich saniach ciągnionych przez reny, a
Finlandczycy przez konie z zasobem mię-
sa renów, zwierzyny, które w jak najle-
pszym stanie przechowane wysyłają do
Sztokholmu. Lasy Finlandyi obfitują naj-
więcej w kuropatwy, jarząbki i cietrze-
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wie. W czasie mego pobytu, mieliśmy już
podostatkiem zwierzyny, pełno już widzia-
łem na rynku, z przyjemnością widziałem
porządną jej porcją w kuchni naszej go-
spodyni, jak i to również ucieszyło mię,
żem miał porządny obiad złożony z zupy,
pieczystego, konfitur i wina od czego już
od pobytu w Kengin odwykłem. Gdyśmy
się porządnie najedli zajechał powóz, któ-
rym mieliśmy jechać do Sztokholmu; za-
wieszony był na kawałkach żelaza, imi-
tujących ressoiy, zewnątrz był brudny,
wewnątrz wyłożony był sianem i podusz-
kami. Żądano od nas około 600 złłp. za
ten wózek; nie mając ochoty zimować w
Haparanda, musieliśmy przystać na tę ce-
nę. Po kupnie natychmiast wyjechaliśmy.
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VII.

PODRÓŻ Z HAPARANDY DO SZTOKHOLMU PO
SZWECYI WSCHODNIEJ.

Jakkolwiek mało robiliśmy dłuższych
popasów, zaledwie w dni dziewiętnaście
mogliśmy dostać się do Sztokholmu. Za-
trzymaliśmy się tylko jedendzień wSunds-
wall, dwa w Gefleborg, jeden w Fahhm,
a popędzaliśmy nieźle, nasze szwedzkie ko-
niki, tak niepozorne, a jednak silne. ZHa-
parandy do Umea jest około 40 mil geo-
graficznych po większej części wśród la-
sów jodłowych; pierwszego dnia nudzi to
trochę, drugiego jest przykrzej, trzeciego
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nieznośnie. Natura posiadająca w najwyż-
szym stopniu sztukę orozmaicenia przed-
miotów zdaje się, że przepomniała o niej
tworząc te jodły, które wszystkie są zu-
pełnie jednakowe, zaledwie z miarką wie-
ku możnaby wynaleźć niejaką różnicę w
wysokości lub grubości tych drzew. Jo-
dła tak piękna i wyniosła pośród innych
drzew, wydaje się okropnie, gdy nic oprócz
niej na mil 20 nie spotykamy, na mil 50
wywołuje przekleństwo. Niekiedy umęczo-
ny ciągłym widokiem tej ciemno-zielonćj
zasłony z obu stron zakrywającej drogę,
wysiadałem z wózka, i zapuszczałem się
w las, wówczas nad mą głową widziałem
ciemne sklepienie wsjjarte na gęstwinie
masztów, pieńtych olbrzymich drzew gład-
ki i prosty do znacznej wysokości nie ma
gałęzi, ziemia pokryta grubym pokładem
igieł, trudno znaleźć cóś więcej smutne-
go, nie widać ani kwiatów, ani mchów,
ani trawy, ani ziół, ani owadów, ani pta-
stwa. Wielką było dla mnie radością gdym
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zobaczył wiewiórkę przeskakującą z drze-
wa na drzewo; lis przebiegający był wa-
żnym wypadkiem. Zresztą podobne spo-
tkania nie były wcale rzadkie, szczególną
przyjemność sprawił mi widok tych sza-
rych lisów, których ogon raz wygląda jak
ogromna pałka, lub jak wspaniałe pióro,
stosownie jak go podnosi lub opuszcza.
Czasem widzieliśmy go z daleka siedzące-
go przy drodze, patrzał na nas wzrokiem
zadziwienia pełnym ufności, zwierzę, któ-
re nie bywa ścigane przez myśliwych; je-
dnakżeż za najmniejszym giestem z lek-
kością pomykał w las, lub potężnym sko-
kiem przesadzał drogę. Lisy te są wie-
wiórkami wyrosłemi, obdarzone są ich
zwinnością i zapachem. Ten to ostatni przy-
miot nie dozwolił mi sprowadzić ani je-
dnego do Polski, choć obłaskawiają się
bardzo łatwo.

Niekiedy szczególny przedstawiał się
widok: czasami bowiem iskra zapruszona
z fajki, przez nieostrożność drwala lub
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pasterza, zniszczyła całą okolicę. Płomień
znajdując obfity żywioł w pniach napełnio-
nych żywicą, szerzy się jak potop na
kilkomilowej przestrzeni, wielkie drzewa
trzymając się na silnych korzeniach, choć
na węgiel spalone, stoją wyciągając swe
czarne i bezlistne konary, jak ramiona
szkieletów z piekła wydobytych, inne prze-
jęte płomieniem mają jeszcze zielone i ży-
we gałęzie, trzymające się na połowie
pnia niezniszczonego, ziemia jest zawalo-
na na wpół zwęglonemi gałęziami i szcząt-
kami , pośród których nowa wegetacya
pełna soków i siły wznosi się pośród po-
budzającego nawozu z popiołu; świetna
zieloność młodych drzewek wydobywają-
cych się z tych zgliszczy stanowi szcze-
gólny kontrast. Nie mogłem sobie wytłó-
maczyć, jakim sposobem tak ogromne po-
żary gasną? Wszczęte przez niedbalstwo,
gasną same przez się, mając dość jeszcze
w około żywiołów.

Któż więc powstrzymuje ten niszczą-
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cy żywioł, któż powie do ognia: — „Nie
będziesz się już dalej posuwał!"—o nie-
zawodnie ten tylko który zbuntowanym
oceanom rozkazywał korzyć się, i któ-
ry ich jednem słowem do posłuszeństwa
zmusił.

W tej części Szwecyi, spotykamy wszę-
dzie kraj pusty i nudny, gdzie niegdzie
kilka zagonów posianym jęczmieniem lub
żytem przerywa nieskończoność lasów jo-
dłowjch; drogi są w ogóle wązkie ale dość
dobre. Pierwszem miastem, które spoty-
kamy jadąc z Tornei ku południowi jest
Galix, wymawia się zupełnie, tak jaknasz
piękny, polski Kalisz. To miasto pod wzglę-
dem ludności może być zaliczone do rzę-
du mieścin północnej Szwecyi. Składa się
z jedynej długiej niebrukowanej ulicy; cią-
gnącej się po pochyłości wzgórza, po obu
stronach tej ulicy stoją niskie czerwono
pomalowane domy. Osada jest położona
na wystająeem z głębi doliny pasie ziemi
po której płynie piękna i dość szeroka
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rzeczka Calix, od której miasto bierze na-
zwisko. Dotąd nie ma przez nią rzucone-
go mostu, przepływają ją w promie tak
zwanym latającym, jak go widziałem po
pierwszy raz w życiu w Huningue we
Francyi.

Od Calix droga ciągnie się znów jak
przedtćm, aż do miasta Luleo leżącego
również nad brzegiem rzeki.

Luleo jest nierównie większe i przy-
jemniejsze miasto od Galix, ma daleko wię-
cej domów, położenie wygodniejsze i bar-
dziej malownicze.

Po Luleo minęliśmy jeszcze Piteo, mia-
sto podobnież nad rzeczką położone, wre-
szcie przybywamy do Umea.

Umeo liczy około 500 mieszkańców,
ma trzy czy cztery równe ulice, pusty ko-
ściół, obszerny rynek i odpowiednią lica-
bę niskich domów z małemi okienkami.
Znalazłem tu przynajmniej pierwsze ślady
oświaty przebijające się w meblach, które
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zdobiły mój pokój w domu zajezdnym.
Meble te jodłowe nadzwyczaj sumiennie
sporządzone, wydawały mi się piękniej-
szemi od wszystkich palissandrowych u-
tworów sztuki stolarskiej.

Od Haparandy podróż odbywaliśmy po-
dobnie jak podczas przykrych dróg po za-
chodnim brzegu Szwecyi kuryerami: co
noc zatrzymując się na kilka godzin u wie-
śniaków. Teraz napotykaliśmy co dzień
ślady lepszego bytu u mieszkańców. Go-
ścinność narodowa stara się wyszukać
wszystkiego, coby prócz wygody pokazy-
wało i wykwintność. U sufitu pobielanego
zaczepiają gałązki jodłowe, z których roz-
chodzi się j)o pokoju przyjemny zapach,
przytem sukna, piękna bielizna, mile wpa-
dają w oko, a ludzie zmordowani z przy-
jemnością je witają. Dodajmy do tego je-
szcze zapas smacznej zwierzyny i świeże-
go nabiału, na których nigdy nie zbywa
w tych gościnnych domach, a pojmiecie,
jak mi się wydał ten przepych, spotkany
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po nader przykrych wędrówkach po La-
ponii. Przebywając czas jakiś pomiędzy
wieśniakami szwedzkimi, spostrzegamy w
nich przechowany ściśle typ wiejski ory-
ginalny, który dla spostrzegacza jest rze-
czą ciekawą. Nie widzimy u nich jak u
mieszczan mebli tandetnych, obić złego
smaku, w które übierają swe mieszkania;
nie, ozdoby u nich wyszły z pod ich rę-
ki— tu wszystko jest owocem ich pra-
cy i przemysłu. Zwyczajnie, łóżka, stoły,
krzesła malują na czerwono i niebiesko,
ozdobione w gwiazdy, słońce i kwiaty, w

przedmioty największy urok dla nich ma-
jące.

Między Umca i Sundswall zmienia się
widnokrąg kraju, i upiększa kilkoma wzgó-
rzami; lasy się przerzadzają, drzewa ro-
sną coraz inne, pola i łąki czynią podróż
przyjemniejszą, dym z chatek pokazuje się
coraz częściej, gdzie niegdzie widać pa-
sące się gromadki małych krów lub tych
pięknych kucyków szwedzkich, które choć
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żywią się trawą, są jednak nieskończenie
silniejsze od naszych chłopskich koni za-
prząganych w trzecim roku życia.

W każdem już mieście znajdujemy le-
psze zajazdy; i porządniej übierających się
ludzi. Pomiędzy niemi spostrzegłem na-
reszcie z niemałem zmartwieniem , że na-
sze suknie, które nam się wydawały dość
wygodne, właściwie składają się tylko z

łachmanów mniej więcej oryginalnych, i
do tego stopnia w oczy bijących, że się już
nie tylko w miejscach spoczynku, lecz i
na drodze ludzie zatrzymywali na nasz
widok. Sir Benjamin Mopps mój towarzysz
angielski, prześladowany reumatyzmami
wykoncypował sobie w Kengis übranie no-
wego rodzaju, to jest kazał sobie zrobić
z zabitych, przez mojego Franciszka, kil-
kunastu szarych lisów spodnie, spencerek
i kaptur, a nosił to oryginalne übranie
sierścią na zewnątrz. Dopiero na te futrza-
ne suknie kładł wodotrwały makintosz
także z kapturem wciągniętym na głowę.
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Bardzo trudno opisać jak w tern übraniu
wyglądał mój zacny filharmonijny baro-
net, ale to pewna, że na jego widok dzie-
ci beczały a psy uciekały i chowały się
w bezpieczne miejsce.

Ja znów do tego stopnia się obdarłem
podczas tej uciążliwej podróży, że najle-
pszemi sukniami mojemi była dzielna szu-

ba białemi wilkami podbita i czamara z
grubego jasno-siwego sukna sprawiana je-
szcze przed kilku laty w Poznaniu. Ta cza-
mara jasnej barwy obszyta była potrzeba-
mi czarnemi i także się naszym Szwedom
wydawała dosyć dziwnem übraniem, nie
mało na się zwracała uwagi. Im zaś wię-
cej zbliżamy się do stolicy szwedzkiej, tern

nas więcej martwi nasz übiór do tego
stopnia rażący, że w jednćm miasteczku
chciano nam odmówić, z przyczyny jego,
noclegu.

W Sundswall, w mieście bardzo pozor-
nem z szerokiemi ulicami i bardzo porzą-
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dnemi domami do tego stopnia ulękliśmy
się siebie samych, żeśmy nareszcie posta-
nowili, kupić jakie takie gotowe suknie,
w którychby można odbyć dalszą podróż
do Sztokholmu. Wskazano nam sklep go-
towych sukien na drugim końcu rynku nie
daleko od portu. Idziemy do tego sklepu
przez cały rynek, w nadziei, że się wkrót-
ce uwolnimy od naszych niewygodnych su-
kien, aż tu na sam koniec czekała nas,
z przyczyny ich, dziwna przyjemność: uli-
cznicy pod dowództwem kilku pijanych
majtków, obstąpili Anglika, i dalej się z
nim drażnić; aż mój Anglik wpadł w złość
i kijem poczęstował jednego i drugiego z
napastników. Dopiero wszyscy padli ob-
ces na baroneta zdarli mu makintosz i
przepędzali go jak dzikie zwierzę po ryn-
ku i to z największą dla publiczności Sund-
walskiej rozkoszą. I nie wiem jakby się
skończyła ta checa, gdyby mój Franciszek
nie był sprowadził z portu kilku angiel-
skich majtków, którzy odbili wściekłego
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jak tygrysa, a milczącego jak rybę ziom-
ka z rąk zuchwałych uliczników.

— „Ale czemu nie krzyczał? czemu nie
wołał na nas ?"— pytali Anglicy. —

„Dać
się szarpać tym ulicznikom?"

— „Dał sobie uroczyste słowo, że nigdy
więcej jak dwadzieścia pięć słów nie prze-
mówi na dzień, już wypotrzebował swoje
copia verborum, i nieodstąpilby od tego,
żeby go w kawały poszarpano."

— „Cha! prawdziwy Anglik!"— odrze-
kli synowie Brytanii, „w głupstwie tyle
wytrwały, ile inny w cnocie. Never mmd!
ale niech się przebierze w przyzwoitsze
suknie, bo wygląda jak dziki zwierz w
tych skórach"— rzekli Anglicy.

Kupiliśmy sobie dwa tęgie paltosaki z
grubego pilotowego sukna, przytern parę
czerwonych szalów i kapelusze żeglarskie.
W takiem übraniu mogliśmy pokazywać się
światu, i jeszcze wzbudzaliśmy uszanowa-
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nie, bo tu każdy czci szlachetne rzemio-
sło żeglarskie.

Sundswall jest miejscem bardzo han-
dlownem, pozostającem w ciągłych stosun-
kach z Sztokholmem i z miastem Abo sto-
licą Finlandyi Ilossyjskiej, położoną na
brzegu wschodnim zatoki Botnickiej, obfi-
tującem we wszystkie towary rossyjskie
i kolonijalne.

Jest tu i księgarnia, pierwszy objaw
oświaty któryśmy napotkali od Drontheimu
w ciągu naszej podróży. Niestety! nie-
wiele mogłem korzystać z tego źródła my-
śli, za nadto jeszcze słabym był znawcą
języka szwedzkiego, jednak kupiłem no-
wo-wyszłą powieść Szwedzkiego Walter-
Skotta, panny Fryderyki Bremer i przy-
tem dowiedziałem się, że świetna powie-
ścio-pisarka, obsypana medalami złotemi
przez wszystkie akademie europejskie i
amerykańskie, sprzedaje po 3,000 egzem-
plarzy wszystkich swoich utworów, co jest
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zastanawiającem, kiedy zważymy, że le-
dwo półtrzecia miliona ludzi mówi po
szwedzku w właściwej Szwęcyi i w pro-
wincyach teraz do Rossyi należących.

U nas na dwadzieścia milionów naro-
du po polsku umiejącego, nakład tysiąca
egzemplarzy najzupełniej na zaspokojenie
potrzeb intellektualnych wystarcza. Ale
w Szwecyi wszyscy ludzie umieją czytać,
u nas tylko wybrani.
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VIII.

ZAMEK BARONA.

Niedaleko za Sundswallem wjeżdżamy
w inny kraj, w tak nazwany Gestrikland,
jedną z najpiękniejszychprowincyi szwedz-
kich. Tutaj ziemia jest urodzajną i bły-
szczy świeżą nadzwyczaj bujną zielonością;
tutaj znalazłem znowu pierwsze dęby wy-
zierające jak oazy szczęścia i rozkoszy po-
między czarnemi piramidami drzew igla-
stych.

Gefleborg (wymawiaj Jefleborg) stolica
prowineyi, licząca z 7,000 mieszkańców,
jest miastem ważnem, dość przyjemnem,
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a nawet zamożnein, wktórem się żyje już
zupełnie po europejsku.

Wiozłem z sobą jeszcze z Paryża i z Go-
temburga, listy rekomendacyjne do niektó-
rych mieszkańców, zwłaszcza do Konsula
franeuzkiego, i übrawszy się znowu we

frak i w żółte rękawiczki, puściłem się
na wizytowanie. Przyjęty zostałem wszę-
dzie z największą uprzejmością, i zaraz
w pierwszym dniu uzyskałem pozwolenie
do przedstawienia się publiczności w kon-
cercie. Mój Anglik dobry pianista, poma-
gał mi skutecznie w tym koncercie, ofice-
rowie zaś francuzkiej wojennej fregaty,
zapędzeni tu przed kilku dniami burzą do
portu, podżegali publiczność tak rzęsiste-
mi oklaskami, że przy końcu koncertu
proszono jeszcze o jeden, na który się oko-
liczna szlachta licznie zjechała.

Pomiędzy magnatami, którzy raczyli mi
się przedstawić, był Baron Steena, dawny
Oficer Gwardyi, a teraz Marszałek szla-
chty, człowiek zaledwie trzydziestoletni,
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bardzo przyjemny, który mnie i towarzy-
sza mego z ujmującą grzecznością zapro-
sił na swój zamek, tylko o dwie mile od
Gefleborg położony. Tyle prosił i zape-
wniał, że nas tylko kilka dni u siebie za-

trzyma, a potem sam odwiezie do Fahlun
gdzie sławne kopalnie, żeśmy ulegli jego
żądaniu, i na całą noc puścili się w do-
brym powozie do Steenaborg. Podczas ca-
łej podróży toczyła się pomiędzy Baronem
a mną żywa rozmowa w niemieckim ję-
zyku , który posiadał doskonale, lubo i
we francuskim bardzo dobrze się wysła-
wiał itu dowiedziałem się, że antenat
Barona, który pierwszy osiadł w Szwecji
za Karola X Gustawa był szlachcicem li-
tewskim, a zarazem Pastorem kalwińskim,
a nie nazywał się po szwedzku Steena,
(to jestkamień), tylko po prostu Kamiński.
Sprawował on przy Księciu Januszu Ra-
dziwille Wojewodzie Wileńskim i Hetma-
nie Wielkim Litewskim, urząd Sekretarza
i Kapelana, przy tym samym Radziwille,
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który z bratem swym stryjecznym Księ-
ciem Bogusławem, z kilku Senatorami ka-
tolickiemi i cóś z czterystu szlachty pod-
dał się Szwedowi, a nawet przeszedł pod
jego sztandary. Książe Janusz poległwkrót-
ce potem w Tykocinie (*), niosąc oręż
przeciwko rodakom, ale w tej okrutnej
wojnie przeszło trzystu szlachty pozostało
w szeregach nieprzyjaciół, wielka część
wyginęła w Litwie, a potem w Danii ucie-
rając się z hufcami Czarnieckiego i Lubo-
mirskiego. Mała liczba wyszła z tych wszyst-
kich walk obronną ręką i schroniła się
potem do Szwecyi, a zyskując indigenat
szwedzki, zamieniła swoje nazwiska pol-
skie na szwedzkie. Dzisiaj już wszóstem,
siódmem pokoleniu, mało kto z tych po-
tomków wie , że pochodzi z Polski, ale
Baron Steena potomek Księdza, który nie
podniósł oręża na kraj rodzinny, dumny

(*) Inni historycy utrzymują, że zabitym został w Stucku
przez giermka swojego z poduszczenia Jezuitów. Ad-
huc sub judiee lis est. Przypisek Wydawcy.
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jest ze swojego pochodzenia, i w rycer-
skiej sali swojego zamku, chowa mnóstwo
polskich zbroi, broni, proporców, portre-
tów, dokumentów i książek bardzo cieka-
wych; nic widziałem nigdzie w Polsce ty-
le zabytków dawnej naszej narodowości,
chyba w Kurniku u hrabi Działyńskiego.
W ogóle Szwecya jest bogatym składem
zabytków historycznych do nas się odno-
szących, pośrednio i bezpośrednio widać,
że Szwedzi jeżeli umieli dobrze rabować,
to i nieźle uszanowali i przechowali łu-
py swoje.

Przyjechawszy późno w nocy do zam-
ku Seenaborg i pokrzepiwszy się wybor-
ną kolaeyą i butelką Madery, natychmiast
położyliśmy się spać.

Ale nazajutrz wstałem, gdy jeszcze
wszyscy spali, i wyszedłem na świeże po-
wietrze.

Pierwszy śnieg upadł w nocy, i jakby
niezmierne białe pokrycie spoczywało ścię-
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te w kryształ jezioro, u stóp starego, po-
ważnego zamku. Wysoki las jodłowywzno-
sił śnieżne swe korony dumnie pod niebo,
a z y drugiej strony jeziora ku Falkun ster-
czały wierzchołki gór w dziwnie wyszczer-
bionych kształtach. Słychać było z lasu
uderzenia siekiery i z dala wesołe podług
taktu rąbanie. Pojedyncze płaty śniegu spa-
dały jeszcze powoli w spokojnem powie-
trzu, ale niebo rozjaśniało się coraz bar^
dziej , chmury stroiły się coraz bardziej
w barwę purpurową i złotą, aż wreszcie
ustąpiły jesnemu oku Króla dnia, który po-
wstał promieniejący i wspaniały, z jasne-
go łoża o milę ztąd odległego Oceanu. Zie-
mia i drzewa zaiskrzyły nagle milionem
brylantów, zabłysły tysiącem gwiazd, nie
aby ze słońcem rywalizować, lecz aby
mu składać hołdy i dziękczynienia.

A tymczasem kryształowa warstwa lo-
du roztopiła się na jeziorze w ocieplonem
powietrzu.

Zachwycony tego okazałego piękna wi-
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dokiem, westchnąłem głęboko i rzekłem
głośno:

— ~Ach prześliczne siedlisko nad mo-
rzem, niedaleko gór, pośród odwiecznych
lasów, pławiona wodami jeziora! Ach tu
żyć i umierać! "

Pewny byłem, że mnie nikt nie słyszał,
a przynajmniej nie rozumiał, a tu od ra-
zu odzywa się głos w języku polskim :

— „Oj panie chyba grzech się wyrze-
kło ; tu umierać nie dobrze, bo tu nie
Polska."

Obracam się i postrzegam starego Nem-
roda, übranego w doskonałą zieloną lisiu-
rę, z białą konfederatką na głowie, z wy-
borną dubeltówką i torbą na ramieniu.

— „Polak?"
- „A dyć."
— „Z których stron ? w

— „Z Jangustowskiej Litwy, tam z pod
Maryampola."

— „I dawno tutaj ? "

— „A dy od sześciu lat."
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— „A jakim sposobem tu się dosta-
liście ?

"

— „Zwyczajnie. Baron podróżował w An-
glii i dostał się do Portsmouth, gdzieźwa
Kosiorami jako gmina Grudziąs stali, — i
przypadkiem rozmawiał ze zwierzchni-
kiem i spytał go się, czy nie ma jakiego
Kamińskiego pomiędzy nami — prosto tyl-
ko z ciekawości. A jest. — A który? A wła-
śnie tu najstarszy. —Äz których zaś Ka-
mińskich? A jakoś z Litewskich. A ja-
kiej religii ? Z pseproseniem właśnie z tej,
w której się księża żenią. — A toś ty mój
kuzyn!"— krzyknie Baron po angielsku,
(bo i jo juz widzi pon, po angielsku go-
dał naucywsy się tu w Kosiorach) A jo:
„Chyba Milord żartuje." Aon znów: „Nie,
nie żartuje; bo moi przodkowie pocho-
dzili z Litwy, a nazywali się Kamińskie-
mi. Więc chcesz być u mnie w Szwecyi
leśniczym ? będzie ci jak w raju, aze
Szwecyi do Litwy jakoś bliżej jak zfąd." —
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I przystałem, bo mnie inni namówili, a

lorsius mi wraził w łapę samem złotem,
co cała gmina Grudziąs się za niego upiła.
I przyjechałem tutaj , i jest mi niby jak
w raju, tylko co umzyć, to juz chyba
w Litwie chciałbym.

Otóż nam obu zgotował tę niespodzian-
kę poczciwy Baron Steena, i zpo za o-
twartego okna z żoną swoją przysłuchiwał
się naszej rozmowie.

Jednak przyznać muszę, że na Barona,
na Officera Gwardyi, na Marszałka Szla-
chty i na Komandora Gwiazdy Polarnej,
nie jest dumnym nasz pan na Steenabor-
gu, kiedy się przyznał do kuzynostwa
z bardzo prostym człowiekiem, który na-
wet za Cesarstwa Napoleońskiego bijąc się
jak lew i dekorowany Legią Honorową,
nie mógł zostać podoficerem. Gdzieindziej
tak się łatwo nie przyznają do biednych
krewnych; gdzieindziej pogardzająnieszczę-
śliwym , nie pytając nawet o przyczynę
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nieszczęścia; gdzieindziej jeszcze lubią do-
bijać gnębionego

Dopiero przed trzema miesiącami oże-
nił się Baron Steena z hrabianką Lilia Ar-
stidierna, młodą, siedmnastoletnią, żarto-
bliwą, wesołą, pieszczoną istotą, która lu-
biła wszystko co sprawiało rozkosz, lubi-
ła śmiać się do rozpuku z jakiego niewin-
nego figla, lubiła płakać, gdy jej zagrano
cóś rozrzewniającego.

Jej dobroć bez granic przechodziła nie-
kiedy w słabość, jej radosna swoboda
w lekkość , —jednak często w niej zadrgały
naJAYznioślejsze uczucia, a zawsze w niej
czuwała szczytność sposobu myślenia.

Lilia, córka surowej północy, jednakże
pragnęła się podobać zupełnie jak córka po-
łudnia, ale podobać wszystkim, bo wszyst-
kich kochała szezerem, rodzimom, czysto-
chrześcijańskiem uczuciem. I w tein jćj
małżonek nie widział nic złego , bo jćj
niewinna zalotność była przyrodzonym ob-
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jawem istoty kochającej , prawdziwie ko-
biecej.

Lilia była kwiatem północy, wypielę-
gnowanym w cieplarni poezyi i serde-
cznych uczuć religijnych.
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IX.

F A B Ł U N.

Po cztćrodniowym pobycie w Steena-
borg, podczas którego sir Benjami prze-
mówił tylko sto słów, a przegrał na for-
tepianie Baronowej przynajmniej z pięć-
dziesiąt godzin, musieliśmy obawiając się
nadciągającej zimy, puścić się w dalszą
podróż, a zwłaszcza ku Fahlun, który ko-
niecznie pragnął zwiedzić mój baronet, zaj-
mujący się bardzo gorliwie górnictwem.

Tutaj wszędzie w całej tej prowincyi,
krajobraz jest pięknym, nawet do stroj--
ności, grunt zaś prawdziwie urodzajnym.
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Pola przegradzane lasami, jeziora otoczo-

ne górami, około ich stóp rozesłane ma-
lowniczo chatki wieśniaków i rybaków,
w dali większe zębate góry, przybierają-
ce z każdą godziną olbrzymsze kształty,
pokrywające się śniegiem, wszystko tchnie
tutaj pięknem, pracą, dobrym bytem i
szczęściem.

Ale zmienia się postać kraju, w blisko-
ści Fahlunu; ziemia staje się jałową, krze-
mienistą, góry świecą nagością, dalej pu-
szcza pokryta wrzosem, karłowatą sosną,
później kosodrzewiną zupełnie podobną do
karpatskiej, którą tu nazywają limba zu-
pełnie z łacińska.

Nareszcie spostrzegamy owo sławne a
nieprzyjemne mieścisko, gdzieś w otchłani
pomiędzy smutnemi górami. Niskie domy
z po nad których wyziera spiczasta wie-
ża kościelna, pokryta jest dachami ziele-
niącemi się jak najświeższa trawa. Ale
to nie trawa, ani mech, ani żadnej roślin-
ności objaw; to tylko gryszpan powstają-
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cy z niedokwaszących się arkuszy miedzi,
któremi wszystkie dachy, jako mało na
miejscu kosztującym kruszcem są obite.

Mieścisko jest straszne, czarne, a nad
niem wisi powietrze w kształcie grubej
krepy, albo nawet pajęczyny; a w tern mie-
ście mieszkają ludzie bladzi, chudzi, zwię-
dli; w takiej atmosferze przesiąklej nic-
zdrowemi wyziewami, cóż się udać może?

Deszcz padał rzęsisty w chwili, gdy-
śmy przybywali do tego padołu nędzy; a

deszcz ten czarny był jak roztworzony
atrament i formował coś nakształt szu-

waksu na bruku z małych ostrych ka-
mieni złożonym.

Nie traciliśmy czasu i aby się wydo-
stać jaknajprędzej z tej dziury, wzięliśmy
się do zwiedzenia kopalń, w czem nam
Baron Steena ułatwił sposobność.

Kopalnie miedzi Fahlunu tak są staro-
żytne, jak nasze Wielickie, założone zo-
stały w trzynastem stuleciu. Niegdyś ich
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obfitość bogaciła kraj cały, dziś już pra-f
wie wyczerpane i zaledwie piąty procent
z materyalu surowego wydobytego takim
znojem z wnętrza ziemi odrzucają. Cały
ten grunt na milę w około jest podziura-
wiony i zachaotyzowany. Wchodzi się do
stolni drogą w ślimak kręcącą się, od
przeszło pięciu wieków wyżłobioną, za-
padającą się, reparowaną. Gdym spojrzał
wtę otchłań, po której ścianach kręciły
się z bliska i z daleka światła, jak roje
świętojańskich robaczków, odeszła mnie
chęć puszczania się w te ciemne siedziby.

Ale sir Benjamin nie dał mi pokoju,
Baron zaś zagrzewał mnie do odwagi.

Übrano nas w kapelusze pilśniowe
z wielkiemi skrzydłami, w płaszcze wo-
skowanej flaneli i w boty wodo-trwałe i
palone; przydano nam pięciu czarnych
jak kominiarze górników trzymających
pochodnie i zarzewie, i dalej w imię Boga
rozpoczyna się pochód w ten dziwny Ereb,
z którego nie wszyscy wrócili, co się weń
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zapuścili. Stopnie tych wschodów wycię-
te są w żywej opoce, z której cała góra
utworzona. Na prawo skalista ściana, na
lewo słaba poręcz oddzielająca nas od
przepaści, na dwa tysiące pięćset stóp
głębokiej. Pięć piramid Egiptu mogłoby
tu stanąć jedna na drugiej i jeszczeby nie
sięgła od spodu do wejścia górnego. Sto-
pnie pokrywa szlam gruby, brudny i śli-
ski utrudzą jacy pochód, robiący go na-
wet niebezpiecznym, a ze strony ściany
od dwudziestu do trzydziestu stóp wejścia
do galeryi mniej więcej obszernych .i dłu-
gich, z których już wybrano kruszec. Owe
galeryepodparte są kamieniami i na sztorc
stojącemi belkami, a jednak bardzo czę-
sto załamują się, bo proszę sobie wysta-
wić ciężar ich tłoczący.

Ileż to na rok znika w tych galeryach
ludzi! od założenia kopalń, aż do obec-
nych czasów, już podobno dziesięć tysięcy
ludzi legło tutaj w gruzach bez pogrzebu.
Nieprzejrzane labirynty, napełnione skie-
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lctaini biednych ludzi, nic mających in-
nego środka zarobku, nie pojmujących
innego.

Kopalnie w Fahlun wiele się różnią od
Kaafiordskieh młodych świeżych i tak bo-
gatych w kruszec, ale górnik tutejszy nie-
chętnie się przeprowadza gdzieindziej, bo
kiedy już jego ojciec , dziadek, pradzia-
dek , praszczur i praprapraprotoplasta tu
zginął, to już i on woli tu zginąć.

Ale że te kopalnie są okazałym pomni-
kiem pracy i wytrwałości ludzkiej, to

sam muszę przyznać, lubo bez dreszczów
wspomnieć o nich nie jestem w stanie.
Wystawić sobie podziemne, warstwami u-
łożone, napiętrzone na trzydzieści kondy-
gnacyi, jak trzydzieści miast leżących je-
dno na drugiem; wystawić sobie ul na
pół mili wysoki, ana dwie mile obwodu
mający — oto obraz tych okropnych pod-
ziemi, jakich prócz okazalej AYieliczki
nie ma na świecie.
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Ale Wieliczka w soli wyrąbana, a Fa-
hlun w kamieniu.

W wielkiej głębi powietrze staje się
nieznośnem, przesiąkłem siarką, ale znów
miejscami całe ściany wyłożone żyłami
miedzi, pomiędzy któremi błyszczą kry-
ształy, piryty, granaty, i lśni się żelazo,
srebro , złoto, arszenik, kobalt, przedsta-
wiają widok cudny, żadnym opisem od-
dać się niemogący. Tyle barw razem, atak
różno świecących, sprawia wrażenie, od
którego oko do najżywszej gry kolorów
przyzwyczajone jednak słupieje, i teraz
się nie dziwię , czemu powstały legendy
o podziemnych pałacach wyłożonych dro-
giemi kamieniami, bo tu je widziałem
w Fehlun.

Gdyśmy stanęli na połowie drogi i mieli
nad sobą 1,200 stóp aż do ziemi, a tyleż
aż do spodu otchłani, zapełnionej wodą
na wysokość kilkuset stóp, rzucono z gó-
ry cały ogromny palący się snop koso-
drzewiny dla oświecenia tych obszarów.
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Snop iskrząc się spadał powoli jakbyuno-
szony w otchłań i dopiero przechodząc
około okien galcryi, oświecał te labirynty.
Wszystkie krople wody, wszystkie kamie-
nie i kruszce zajaśniały, jak sto tysięcy mi-
lionów róż rubinowych, dyamentoAYych lilii
i turkusowych bławatów, pod nami w nie-
których miejscach zapaliły się z grzmią-
cym hukiem gazy, zadrżały sklepienia, i
myślałem że nastąpi koniec świata.

Ale nie nastąpił, — tylko ja głębiej pójść
nie chciałem, tylko powróciłem na górę,
nie przeszkadzając sir Benjaminowi koń-
czyć wycieczkę. Z dołu pół godziny win-
dowałem się w górę; bagatela, ujść sześć
razy tyle drogi, ile jej prowadzi na ma-
ryacką wieżę po wschodach brudnych,
śliskich; nieraz na czworakach chodzić
musiałem i więcej godziny strawiłem na
ten pochód.

A gdym zobaczył niebo, naturę, drze-
wa , światło, domy, ludzi i kościół, uklą-
kłem na ziemi i przysiągłem sobie, że już
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mnie nikt nigdy nie nakłoni do zgłębiania
tajemnic wnętrza naszego globu.

Śmiano się ze mnie, nazwano mnie
zmokłą kurą; na wszystko przystałem aby
tylko jak najprędzej wydostać się z tych
siedzib, w których niesłychanym znojem
i z tak wielką dla życia ludzkiego szko-
dą wydostaje się metal na trzygroszniaki
kieszeń dziurawiące i na garnce do go-
rzelni zalewających ludowi mozgi.

Nie! zawodu górnika nie pojmuję, a

jednakże pojmuję zawód aeronauty, je-
szcze niebezpieczniejszy; wolę bujać w po-
wietrzu , chociażby na danielu, jak nie-
boszczyk Tardini, ale wkopywać się w zie-
mię jak kret, już nigdy nie będę. Jak
mogą ludzie poświęcać się temu zawo-
dowi?

A jednakże jest ich tysiące, tysiące
egzystencyi ludzkich trawi się w tych zi-
mnych , ciemnych i wilgotnych piekłach.
A nawet w każdym kraju istnieją ludzie
żyjący z tego , co im oczewiście skraca
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życic ; nawet wT Niemczech , gdzie ludzie
nie grzeszą zbytkiem odwagi; nawet we
Francyi, gdzie ludzie lubią żyć wesoło;
nawet i u nas, gdzie ludzie nie lubią się
mozolić ciężką pracą, ani w wnętrzu zie-
mi , ani nawet na jej powierzchni.

O! biedni męczennicy übóstwa, jakże
was żałuję; wy dobywać musicie w cięż-
kim znoju, oblewając go krwią i łzami
ów kruszec, który my, szczęśliwsze dzieci
ziemi zdobywamy klawiszem, smyczkiem,
głosem, uśmiechem, a najczęściej kłam-
stwem.
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X.

U P S A L A.

A teraz pędem błyskawicy do innej prze-
nieśmy się widowni;—a teraz jednym sko-
kiem z pod ziemi do świata, z Fahlun do
bliskiego o ośm mil Upsalu.

Nocą podróżowaliśmy, więc nie wiem
jak krajobraz wygląda, wiem tylko, że
tym razem pogoda nam sprzyjała i żeśmy
podróżując w wygodnym koczu barona Ste-
ena, najpiękniej przespali noc całą z cią-
gle milczącym sir Beniaminem, wcale się
nie nękając ani pytaniami, ani udzielaniem
sobie wrażeń z podróży.
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Więc przybywamy pod Upsalę, tak o-
koło godziny ósmej rannej, kiedy ówdzie
wieczne, a tutaj leniwe słońce Szwecyi
wznosić się zaczęło z pod widnokręgu uko-
śnie, pochyło.

Ale nareszcie zajaśniało blaskiem oczy
rażącej ognistej purpury, i panowanie swo-
je rozesłało gońcami obłocznemi na całe
niebo wschodnie.

I ukazała się Upsala, Ateny Skandyna-
wii, przechowujące w dziejach swoich mi-
tologicznych , historycznych i naukowych
owe nieprzebrane skarby, które ja, pro-
fan, niewyrobiony skrzypek, uznać umiem
tylko z zapału wzbudzonego we mnie przez
Albertrandego, Przezdzieckiego, Tyszkiewi-
cza i Tripplina, czterech polskich podró-
żopisarzy, którzy zwiedzili Skandynawią.

Wiemy z rozlicznych opisów, że Upsa*
a jest pięknie położonem miasteczkiem

liczącem z sześć tysięcy mieszkańców, z
których więcej jak szósta część składa się
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z akademików, professorów i innych urzę-
dników wszechnicy. Można sobie wysta-
wić jaki tu ruch wynika z obecności tak
wielu młodych ludzi w małem mieście, a

właśnie się zjechała młodzież z wakacyi
i wszystko wrze nowego życia nadmiarem,
egzamina i zapisy się odbywają, i codzien-
nie dzwony i trąby powołują rzeczpospo-
litą literacką do nowych uroczystości uni-
wersyteckich.

Każdy z nas wie, że katedra upsalska,
starożytny pomnik czysto gotyckiego stylu
jestprzybytkiem okazałym, królem wszyst-
kich kościołów Skandynawii, ozdobionym
trzema wysokiemi wieżami. Wnętrze tak-
że jest okazałe; wysokie śmiałe łuki go-
tyckie spoczywają tu na cienkich wyso-
kich filarach, a posępna, ciemno-czerwo-
nawa barwa kamienia odziewająca gmach
cały, nadaje mu jakiś dziwnie tajemniczy
urok świętości.

Tu w tych obszarach koronują Monar-
chów Szweeyi i pod niemi ich chowają.
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Tylko dwa razy w życiu do tego kościoła
przybywają: raz w purpurze, drugi raz w

grobowym całunie. Tutaj Ulryka, Eleono-
ra i Krystyna zostały koronowane nie na
Królowe Szwecyi tylko na Królów Szwe-
cyi, tak jak Maryja Teressa na Króla Wę-
gierskiego w Presburgu.

I tu pod tern sklepieniem w r. 1593
zbór złożony z dwódziestu dwóch Dokto-
rów Teologii i z trzystu sześciu Księży ka-
tolickich pod przewodnictwem czterech Bi-
skupów katolickich ogłosił wyznanie Lu-
tra, ł cały kraj został protestanckim, Księ-
ża a nawet Biskupi pożenili się, i pozosta-
wili liczne potomstwo.

Niedługo potem założono wszechnicę
Upsalską, ozdobę północy, gwiazdę Skan-
dynawii. Gustaw Adolf, ten sam, który
zginął pod Liitzen bijąc się za postęp, był
także największym opiekunem Wszechnicy
Upsalskiej, nazywał ją córką swoją, i co-
dziennie jej przesyłał zdobyte w Niemczech
na Austryaku książki, rękopisma i staro-
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żytności. Takim sposobem zebrał się w
Upsali jeden z najbogatszych księgozbio-
rów świata, zawierający dziś przeszło sto
tysięcy tomów, a pomiędzy niemi mnóstwo
takich dzieł, jakich żaden inny księgozbiór
nie posiada.

Tutejsi uczniowie przepędzają czas wol-
ny od nauk bardzo wesoło, ale najzupeł-
niej moralnie, bez halaburd, knajpy, pija-
tyki i pojedynków. Namiętnie lubią śpie-
wać, grać na waltorniach i przysłuchiwać
się dobrej muzyce. Dobrych koncertowych
waltornistów znajdzie tu ze dwudziestu, a

niezłych śpiewakówz sześćdziesięciu. Przy-
tein znają muzykę, bo im tu z katedry
w wydziale sztuk pięknych sławni profes-
sorowie wykładają akustykę, harmoniją,
generałbas i kontrapunkt. Dosyć tu wspo-
mnieć Haffnera sławnego wznowiciela mu-
zyki chóralnej staro-skandynawskiej, po-
tem komponistów Crusel, Nordblóm, Ahl-
stróm, Berwald, Josefson i Geyer, który
zarazem jest poetą i bardzo uczonym hi-
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storykiem. Najwyżej w muzyce jako kom-
pozytor i professor stoi Lindblad, którego
utwory nawet za granicą znalazły żywy
poklask. On to był nauczycielem panny
Jenny Lind, przezwanej szwedzkim słowi-
kiem i królową muzyki. Król Oskar jest
znakomitym lubownikiem muzyki; napisał
on wielką operę i mnóstwo pomniejszych
dzieł muzycznych, syn jego Książe Oskar
Gustaw, naśladuje go pod tym względem
w zupełności, i tak namiętnie lubi grać na
fłotrowersie, jak niegdyś Fryderyk Wielki
Król Pruski.

A zatem znają się tutaj bardzo dobrze
na muzyce, i z niemałem kołataniem serca
przedstawiłem się tutejszemu towarzystwu
filharmonicznemu, od którego decyzyi za-

leżał los koncertu przezemnie przedsię-
branego. Wszystko poszło jak najlepiej,
dzięki protekcyi pana Juljana Benedikt,
Dyrektora muzycznego, tego samego, który
z sławną Jenny Lind podróżował w Ame-
ryce i tam zebrał europejską sławę i z
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ćwierć miliona złotych polskich majątku.
Akademia muzyki zachwycona ofiarowała
mi pomoc swoich płuc i waltorni, i ta-
kim sposobem zorganizował się imponują-
cy koncert w najpiękniejszej sali upsal-
skiej, w Aula maxima uniwersytetu, w któ-
rej się odbywają wszystkie uroczystości
akademickie. Prawo zaś do tego zaszczy-
tu tern uzyskałem, że już w Paryżu osią-
gnąłem tytuł Laureata sztuk pięknych kon-
ferowany klassycznie wychowywanym u-
czniom akademii muzycznej, jeśli dobrze
złożą egzamen. Tytuł Laureata ratyfiko-
wanym mi został przez uniwersytet Up-
salski, w którym także wydział sztuk pię-
knych istnieje, i tak od razu przypuszczo-
no mnie do honorów spółobywatela rze-
czypospolitej literackiej upsalskiej, której
dożywotnim Prezydentem zawsze jest na-
stępca tronu Szwedzkiego.

Trzecia część Upsali zbiegła się na ten
koncert — przeszło dwa tysiące osób, nigdy
przed tak liczną nie popisywałem się pubłi-
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cznością, i z niejakie m drżeniem występo-
wałem na wywyższoną estradę, ale mnie
koledzy akademiccy natychmiast wsparli
sympatycznemi oklaskami wlewająeemi o-
tuchę w serce, i tak pokrzepiony zaczą-
łem od skandynawskich motywów, potem
przeszedłem do czysto klassycznych rze-
czy, a nareszcie skończyłem na mclodyach
polskich podobających się zawsze i wszę-
dzie.

Koncert udał się pod wszystkiemi wzglę-
dami, a nawet pod względem finansowym,
bo lubo biletwejścia kosztował tylko ćwierć
Species-talara (to jest } Talara bitego), i lu-
bo rozdałem czterysta gratysowych bile-
tów dla biedniejszych uczniów i dla rodzin
pomagającego mi grona śpiewaków i wal-
tornistów, zebrałem jednakże do trzech
tysięcy złotych polskich czystego dochodu,
a zatem więcej niż dotąd gdziekolwiek
bądź w Danii, Szwecyi i Norwegii.

Żądano odemnie drugiego koncertu;
przystałem na to, ale pod warunkiem, że
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całkowity dochód z niego przeznaczonym
zostanie dla übogich, zwłaszcza dla ar-
tystów muzycznych pozostających w nie-
szczęściu; i żadnemi namowami nie da-
łem się odwieść od tego postanowienia.
Uniwersytet, municypalność, towarzystwo
filharmonijne i cała publiczność szlache-
tnej Upsali, wynagrodzili mnie za to naj-
huczniejszemi i najserdeczniejszemi okla-
skami , serenadą i patentem na Magistra
Muzyki, tytułu otwierającego mi drogę do
osiągnięcia najwyższych w muzyce zaszczy-
tów, to jest do zostania Doktorem Muzyki
tak jak nim został nie jeden z naszych
ziomków, mianowicie: Karol Lipiński i
Antoni Kątski, podobno nawet Apolinary
Kątski.
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XI.
JEZIORO MOELAR X ZAMEK STOKLOSTER.

Kto był w Upsali a nie zwiedził Stoklo-
stera, to tak jak gdyby żyjąc w Warsza-
wie nie oglądał Willanowa. Tak jest Sto-
kloster jest Upsalskim Willanowem, tylko
tern się od niego różni, że leży nad ol-
brzymiem jeziorem a nie nadkapryśną rze-
ką , że droga cokolwiek dalsza, i że wstęp
do tego starożytnego zabytku chwały na-
rodowej zyskuje się bezpłatnie, bo tam
mieszkają gościnni o sławę kraju swojego
szczerze dbali hrabiowie Brahe.
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Więc i my dążemy do Stokloster na ta-
radajce zaprzężonej jednym koniem, wy-
posażonym parą roztropnemi oczyma i chra-
pami rumieniącemi się jak piwonie.

Pędziemy naprzód jak strzały, i oglą-
damy się za siebie na poczciwą Upsalę, z
której tyle wywieźliśmy miłych pamiątek
żywić nas mogących na długie lata swem
echem.

Stokloster, ten wymowny świadek da-
wnej świetności i dzisiejszego szczęścia
Szwecyi, leży nad brzegami okazałego je-
ziora Mólar, któreby można nazwać sma-
ragdem korony Oskara.

Od lasów jodłowych Leplanda, cudny
wodozbiór ciągnie się na przestrzeń dwu-
dziestu czterech mil w długość, ośmiu zaś
w szerokość ku prowincyom Sudermanii i
Westmorelandu. Na rozległej płaszczyźnie
jeziora unoszą się gromadki małych wy-
sepek pokrytych jeszcze w tej chwili w
jesieni świeżą zielonością jakby owe oazy
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przywodzące na myśl wspomnienia słod-
kich marzeń lub melodyjne wiersze śpie-
waka Pani Jeziora. Błękitną jego powierz-
chnię otaczają ze wszech stron małe gaje,
ogrody, miasta, wsie i folwarki. Co chwi-
la widzisz odbijające się w jego wodach
to gotyckie wieżyczki, to skromne chatki,
dzwonnice kościołów lub składy towarów;
słowem różne odcienia serca i rozumu
powstające w życiu przeglądają się w niem
jak w źwierciedle natury. Przez liczne od-
nogi wody jeziora Mólar, dostają się do
środka otaczających go prowincyi, prze-
rzyna je zaś srebrzysta wstęga wartkiej
rzeki, która tworząc wiry, zamęty i mniej-
sze jeziora śród jodłowych lasów i skał,
niespokojna dostaje się nareszcie do morza
Bałtyckiego oblawszy poprzednio gmachy
Stokholmu, Enkópingu, Wasteras, Kopingu,
Arbagu, Stróngnasu, Mariefridu.

Poeta kocha podobne wody i długo prze-
bywa nad niemi przyglądając się zajmują-
cym pomnikom przeszłości,— muzyk nad-
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stawia ucho pieśniom rybaków odśpiewu-
jących stare legendy melodyą monotonną
lecz głęboką i wzruszającą, malarz zaś
dziwi się, że w swej puszce nie znajdzie
dość żywych kolorów na oddanie tej uro-
czystej dzikości.

Historya jednego z takich zabytków,
jakim jest zamek Stokloster, łączy się z
najdawniejszemi podaniami Szweeyi. Nie-
gdyś, na szczytach gór, otaczających ten
zamek, mieli się schodzić wieśniacy na
obchód uroczystości narodowych. Wśród
nocy pozapalali ogromne ognie, i czaro-
dziejskiemi zażegnywaniami odstraszali gra-
dy od pola i zarazę od bydła.

Tam znów dalćj rozbójnicy leplandscy
wystawili sobie fortecę, z której wypadali
na czajkach i pustoszyli chaty wieśniaków,
rozbijali podróżne karawany i nieraz we
znaki się dali wojskom monarchy. Potem
znów wracali do swej kryjówki, której
jeszcze pozostały mocne ślady, i spijając
miód z czar rogowych, śpiewając pieśni
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wojenne, opowiadali sobie przygody swych
krwawych wypraw. Tak— pod owem po-
nurem sklepieniem niebotycznych jodeł je-
szcze znajdziesz szczątki ich fortecy, po-
dobnej do ula w opoce wykutego; a gdy
odkopiesz ziemię, znajdziesz w niej broń
którą ci zuchwali rabusie używali za ży-
cia; ale jeszcze chcą bić się i na tamtym
świecie, dla tego broń zabierają z sobą do
grobu.

Wszyscy niemal dziejopisarze północni
opisywali nam obyczaje i dzieje tych kor-
sarzy, jednak wśród strasznych pamiątek
z czasów bezpraw i dzikości, wspominają
gdzie niegdzie ustępy pełne zapału i uczuć,
które później ośpiwali poeci. Do tego na-
leży piękna Zaga Gunlauge, opiewanej dzie-
wicy, która umiera przyciskając do swe-
go serca szaty zabitego w boju kochanka.
I taką jest legenda o Sigurd Binga, z któ-
rej Stagnelius poeta szwedzki zrobił tra-
gedyę.

r
Öw Sigurd był Królem Szwecyi. Raz
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na publicznej uroczystości ujrzał młodą
dziewicę norwegską imieniem Alfsol; za-

chwycony jej wdziękami pokochał się, i
chciał ją zaślubić. Ale bracia pięknej Alf-
soli odmówili królowi rękę siostry, poda-
jąc za przyczynę jego podeszły wiek. Więc
Król Szwecyi wypowiada Norwegii synom
wojnę, i rusza na nich z licznem wojskiem.
Norwegianie przewidują przegrane, ale nie
chcą oddać staremu Królowi dziewicy, sta-
czają z Sigurtem zaciętą walkę, przegry-
wają i muszą uciekać. Sigurt wkracza do
zamku Alfsoli, i zastaje ją — na marach,
nie żywą. Płacze sędziwy Król, i nie może
niczem się pocieszyć, bierze na własne
barki zwłoki dziewicy, która swym wdzię-
kiem ożywiła starość jego, przenosi je na
okręt, odpływa i tak długo krąży po mo-
rzu aż nadeszła burza, i zatopiła go z cia-
łem kochanki w głębokie odmęty jeziora
Mólar.

A tu co robi ten kapelusz z szerokic-
mi skrzydłami z długiem piórem zatknic-
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ty na wysokiej żerdzi tuż nad ową ciaśni-
ną przez którą przekrada się jedna z od-
nóg jeziora?

Legenda ci opowie co znaczy ten ka-
pelusz, który jest z drzewa żeby się mógł
opierać srogości klimatu.

Za czasów niepamiętnych jeden z kró-
lów Skandynawskich, ścigany przez licz-
nych nieprzyjaciół, przybiegł na dzielnym
koniu aż do brzegu tej ciaśniny, wysokie-
go na jakie czterdzieści stóp. „Poddać się
lub powierzyć koniowi i falom swoje oca-
lenie ?"— zapytał Król sam siebie, i odpo-
wiedział sobie samemu: „więcej wart Król
w trumnie niż w więzach;" zacina konia,
spina go ostrogą i dzielnym skokiem prze-
sadza całą ciaśninę, ale gubi kapelusz w
nurtach jeziora.

Od tego czasu, na pamiątkę tego czynu
lud szwedzki zawiesza tu drewniany ka-

pelusz na wysokim maszcie, dla utrzyma-
nia starej legendy w stanie trzeźwości.
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Każdy wieśniak w Szwecyi zna dzieje
kraju swojego i pielęgnuje z rozczulającem
ulubieniem jego tradyeye, wielu z nich na-
wet zna szczegóły z historyi polskiej, z na-

szej historyi tak nam mało znanej.

Zkąd ta znajomość? Patrzą ciągle na
gmachy wystawione z łupów polskich, po-
dziwiają świetny grobowiec w którym spo-
czywa Katarzyna Jagiellonka matka Zy-
gmunta 111, i w dwudziestumuzeach, zbro-
jowniach, zamkach królewskich i prywa-
tnych widzą ogromne mnóstwo naszej zbroi,
broni, naszych ornatów, szat, proporców,
ksiąg i rękopismów.

Z swojej chwały narodowej dumny jest
chłop szwedzki jak to świadczy wyraz
dumy na jego czole. Tak szlachetnego o-
blicza nie zobaczysz w Niemczech—może
w żadnym stanie.

Ale już wyzierają po nad wierzchołki
jodeł czteropiętrowe mury zamku Stoklo-
ster i wysokie jegowieże, bastyony i turmy.
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Żaden budynek w Polsce nie może dać
wyobrażenia o ogromie i okazałości zamku
Stokloster, należącego do prywatnego czło-
wieka do hrabiego Brahe; ledwo zamek
Malborski może się z nim równać pod
względem architektury, ale nie ogromu.

Ale po cóż jeszcze raz opisywać te
cuda natury, sztuki i pracy już tak do-
kładnie oddane przez autora Listów o
Szwecyi ?

Tyle jest polskich pamiątek w tym gro-
dzie, o który się nigdy nie tłukły kule pol-
skie, że aż — przykro. Wszystko to nagro-
madził dawny właściciel tego zamku, sta-
ry Feldmarszałek Wrangel, nasz zacięty
wróg. Ale zdaje się , że nie wszystko to
zdobyte na polu bitwy; malowidła, kobier-
ce, księgi, manuskrypta, serwisa, niektóre
naczynia kościelne, ornaty i kapy księże
zapewne gdzieindziej są zdobyte, w spo-
kojniejszych miejscach, gdzie nie było o-
poru.
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Nie gardził stary Wrangel niczem, i
gdzie tylko wojował tam sobie zbierał zbro-
jowni, muzea, biblioteki a nawet gardero-
by. Ina co mu się przydało? Pochował
pięciu synów zabitych na polu bitwy i
ostatnim był swojej linii Wranglem. Cór-
ka poszła za hrabiego Brahe, i z nią do-
stał się zamek do obcej familii.

I kościół tutejszy w którym leży wódz
szwedzki, za bohatera tu uważany, ozdo-
biony jest przepysznemi marmurowanemi
rzeźbami złupionemi kościołowi Oliwskie-
mu pod Gdańskiem właśnie w czasie, kie-
dy się tam zawierał traktat między Pol-
ską a Szwecyą 1660 roku.

A tak bohater leży dosłownie pomię-
dzy swojemi łupami, i służy za wzór mło-
dym wojownikom często tu przybywają-
cym z korpusu kadetów Stokholmskiego i
z innych szkół wojskowych.

— „Oddajcie nam przynajmniej to, co
nie zdobyte na polu bitwy"— rzekłem do
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hrabiego Oskara Brahe, który nas gościn-
nie i uprzejmie przyjmował w zamku
swoim.

— „Oddałbym,— gdybym miał pewność,
że to nie przejdzie do żydów"— odpowie
hrabia Oskar, który podróżował w Polsce
i znał nasze stosuneczki z milom pokole-
niem Abrahama.



179

XII.

STOKHOLM

Jest to miasto cudowne, w rodzaju
swoim jedyne. Jakież to romantyczne kra-
jobrazy, jakież wyspy, wody, skały, wy-
sokości i doliny! co sobie wyobraźnia wy-
marzy z najodleglejszych okolic najpię-
kniejszego , to tutaj w obrębie jednego
miasta znajduje się skupionem; a czem
przyroda poszczycić się może najokazal-
szćm, to tutaj napotkasz obok najpiękniej-
szych pomników sztuki.

Istotnie, pod względem malowniezośći
położenia Stokholm najpierwszem jest mia-
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stem na północy, i w całej nawet Europie,
jeden tylko Stambuł, i może Neapol, w tym
względzie go przewyższa.Wzniesiony na wy-
spach , częścią w jeziorze Melar, a częścią
w samem już morzu, połączonych wspa-
niałemi mostami, z wyniosłości szczegól-
niej Mosesbacke zachwycający przedsta-
wia widok. Podróżnik mniema się prze-
niesionym między laguny Wenecyi, z tą
tylko różnicą, że tutaj wszystko zrobiła
przyroda, a kanałami są morskie odnogi,
po których wś*ród domów snują się nie
gondole, lecz ładowne trzy-masztowe o-
kręty.

W starem mieście, gdzie pierwotne za-
łożono siedziby, wznosi się pałac króle-
wski , rozległe zabudowanie, ukończone
w r. 1751, któremu pod względem okaza-
łości zewnętrznćj i przepychu wewnętrz-
nego, mało zapewne rezydencyi w Euro-
pie dorówna. Oprócz pokojów przezna-
czonych dla rodziny panującej, zawiera
on kaplicę, salę tronową, bogatą biblio-
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tekę i zbiory sztuk pięknych, salę posie-
dzeń rady stanu, kancellaryą przyboczną
króla i t. d. Wschodnie skrzydło pałacu,
gdzie mieści się gabinet starożytności, gra-
niczy z ogrodami rozkosznie zawieszone-
mi na tarasach. Na wzgórzu stoi obelisk
wystawiony przez Gustawa 111, na cześć
wiernego obywatelstwa Stokholmu, a ni-
żej , po nad morzem posąg tego Władcy,
odziany płaszczem Królewskim, na pod-
stawie porfirowej.

Od zamku królewskiego prowadzi most
granitowy do części północnej miasta, zwa-
nej Norrmalm. Most ten przecina wysep-
kę Helgeandsholm na dwie części. Część
mniejsza od morza urządzona w kształcie
ogródka; kawiarnia pod arkadą mostu wy-
kwintna, a widok z tego miejsca na mo-
rze , domy, okręty, i ogrody tak powabny,
iż trudno się od niego podróżnemu oder-
wać. Przy moście tym są mieszkania zna-

komitych kupców i komora do ekspedy-
cyi towarów zagranicznych. Na lewo,
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w Norrmalm ciągnie się plac Gustawa A-
dolfa, ozdobiony spiżowym posągiem tego
bohatera na koniu; tu także mieści się
ozdobny gmach teatralny jeszcze przez
Gustawa 111 wystawiony, i mogący w so-
bie pomieścić przeszło trzy tysiące wi-
dzów. W nim to zabitym został szlache-
tny król w kwiecie wieku swojego. Nad
morzem stoją rzędy lip rozłożystych oko-
ło placu Karola XIII, gdzie odbywają się
przeglądy wojskowe. Pośrodku posąg star-
ca ingryjskiego w hiszpańskim stroju,
oparty na kotwicy. Cztery lwy spiżo-
we , otaczające podstawę, są arey-dzie-
łem pod względem wykończenia roboty.
Przy ulicy Drottning-gata, najokazalszej
bez wątpienia w calem mieście, wznoszą
się: akademija nauk, obserwatoryum astro-
nomiczne, tudzież pałace posłów zagrani-
cznych.

Tak piękny położeniem Stokholm, ob-
fituje także w pamiątki historyczne. Na
wyspie rycerskiej (Riddars-holm) w obszer-
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nej świątyni między filarami zawieszone
są chorągwie zdobyte na nieprzyjacielu,
których liczba wynosi do 5,000. Przeszło
sto polskich chorągwi i proporców tu się
mieści, zabranych nam w różnych epo-
kach : za Zygmunta 111, Władysława IV,
Jana Kazimierza i Fryderyka Augusta. Na
prawo grobowiec Gustawa Adolfa, ocie-
niony proporcami z pod Breitenfeld i Lii-
tzen. Na przeciw kaplica Karola XII z bo-
gatym sztandarem ręką samego króla Ry-
cerzowi saskiemu odebranym. Po bokach
trumny Ulryki Eleonory, siostry Karola XII
i męża jej króla Fryderyka. Dalej ku or-
ganom kaplice Banner'a i Torstenson'a,
wsławionych w wojnie trzydziesfo-letniej,
oraz Steinbock'a i Lóvcnhaupt'a, wale-
cznych towarzyszów Karola XII i mnó-
stwo innych pomników, których tu szcze-
gółowo wyliczać nie będziemy.

Obok zamku i kościoła S. Mikołaja jest
archiwum państwa, zawierające ciekawe
starożytności skandynawskie. W osobnym
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pokoju przechowują zabytki po różnych
władcach tego kraju; między innemi kra-
tę żelazną z zamku Gripsholm, którą nie-
szczęśliwy Eryk XIV, więziony przez wła-
snego brata (Jana 111, ojca w tern więzie-
niu urodzonego Zygmunta III), kawałkiem
szkła przepiłował. W liczbie pokazywa-
nych tu miniatur , znajdują się także wi-
zerunki dwóch królów polskich: Leszczyń-
skiego i Sobieskiego. AV arsenale widzieć
można znaczną ilość dawnych zbroi, cho-
rągwi , wojennych narzędzi muzycznych,
rzędów końskich, siodeł i czapraków, a
nawet wypchane konie Gustawa Adolfa
z pod Liitzen, Karola XII z pod Narwy i
Gustawa 111 z osadzoną na nich zbroją.

Stokholm liczy 6,500 domów i około
90,000 mieszkańców samych prawie pro-
testantów, lubo i inne wyznania mają wol-
ność wykonywania swych obrządków re-
ligijnych. 0 świątyniach tego miasta, obra-
nych z ozdób, jak wszędzie w krajach
protestanckich , nie wiele powiedzieć mo-
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żna, jednakże kościoły S. Klary, S. Jakóba
i S. Mikołaja zasługują na wspomnienie,
pod względem przynajmniej architekto-
nicznym.

Łatwość kommunikacyi lądem i mo-
rzem ożywia handel i staje się powodem
nadzwyczajnej taniości. Przedmiotem han-
dlu wywozowego są: zboże, sól, len, ba-
wełna , ryż, towary kolonijalne i ręko-
dzielnicze , tudzież, artykuły zbytku; wy-
wożą zaś głównie wyroby kopalne i hutni-
cze , a mianowicie żelazo. Istnieją także
fabryki wyrobów, wełnianych, bawełnia-
nych , lnianych , a nawet jedwabnych, ty-
tuniu, cukru it. p. pokrywające w czę-
ści konsumpcyą wewnętrzną.

Nazwę Francuzów Północy, jaką nada-
no Szwedom , usprawiedliwia najbardziej
stolica stanem oświaty swych mieszkań-
ców, ogładą obyczajów i rozmaitością roz-
rywek, pod którym-to względem Stokholm
staje na równi z najpierwszemi miastami
Europy. Samych teatrów jest tutaj cztery
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wyjąwszy obszernej hecy, w której tego
roku popisywały się renifery, konie, jele-
nie , wielbłądy, słonie i strusie, słowem
wszystko co do przenoszenia człowieka
użytem zostało. Mnóstwo zakładów nau-
kowych szerzy oświatę między wszystkie-
mi klassami społeczeństwa; nie zbywa tak-
że na instytucyach, mających na celu wyż-
sze , specyjalne ukształcenie. Dla sposo-
bienia morskich i lądowych kadetów od
r. 1792 istnieje oddzielna akademija, dla
lekarzy zaś wojskowych, instytut medy-
czno - chirurgiczny. Biblioteka w pałacu
królewskim zawiera 10,000 tomów, oprócz
rękopismów, a księgozbiór hr. Engestro-
m'a 18,000 tomów.

Jeszcze wr. 1739 Linneusz założył aka-
demiją nauk, jedną z nąjpierwszych uczel-
ni w całej Europie ; w r. 1753 powstała
akademija sztuk pięknych, dziejowi sta-
rożytności, a w r. 1786 staraniem Gusta-
wa 111 akademija dla nauki języka Szwedz-
kiego. Zbiór malowideł w zamku, obej-
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muje przeszio 3,000 oryginalnych obra-
zów najznakomitszych mistrzów włoskich.

Pomyślano także o wystawie dla utwo-

rów krajowego pędzla; w przeszłym roku
przysłano na nią 175 malowideł z Szwe-
cyi i Norwegii; z których rozprzedano 116.

Dobroczynność mieszkańców obmyśliła
różne zakłady dla übogich i sierot, urzą-
dzone częścią z funduszów prywatnych, a

częścią z publicznych. Dom pracy dla o-

chotników do dziewięciuset ludziom ro-
cznie dostarcza materyałów. Od r. 1825
istnieje tu towarzystwo biblijne. Niebrak
także na miejscach przeznaczonych zaba-
wie , z których w okolicy najbardziej są
uczęszczane: zwierzyniec (Thiergarten), za-
mek i park nowej Hagi i zamek Djrott-
ninghold, zbudowany na wzór Wersalu.

Stokholm uważany w swej całości, za-
chwyca imponującą wielkością, zwłaszcza
od strony wody, gdzie punkt środkowy
roztoczonej przed wzrokiem panoramy
tworzy zamek królewski. Zapuszczając
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się atoli w głąb' miasta, podróżnik nie-
miłego doznaje rozczarowania; bo napoty-
ka wszędzie kręte i wązkie uliczki, w któ-
rych zaledwie minąć się mogą powozy.
Sami Szwedzi opowiadają, iż Poseł An-
gielski , zapytany przez znakomitą osobę,
dla czego nie trzyma pojazdu, odrzekł po-
ważnie : — „niepodobna wymagać, aby szla-
chetne bieguny moje na takim bruku roz-
bijały sobie nogi. " Nie wiele też tu rze-
czywiście widać powozów prywatnych i
najemnych, wszędzie za to krążą nado-
bnie malowane czółna i małe parostatki
po jeziorze Melar i jego odnogach, a wię-
ksze parostatki, odpływające w oznaczo-
nych godzinach , stanowią , jak gdzie in-
dziej omnibusy wyborny środek kommu-
nikacyjny.
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XIII.

STOKHOLM WEWNĄTRZ.

Wejrzeliśmy na miasto, wejrzyjmyż te-
raz w miasto.

Umyśliwszy zabawić przynajmniej ze
dwa tygodnie tutaj , najęliśmy sobie mie-
szkanie w hotelu handlowym , składające
się z widnego przedpokoju, z dużego o
trzech oknach salonu i z dwóch gabine-
tów sypialnych.

W salonie był duży pice z wszystkie-
mi ulepszeniami do odgrzewania jedzenia
a nawet do zgotowania go, przytern z ko-
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minkiem , z rzeczą bardzo zbytkowną jaką
tutaj znajdujemy tylko u magnatów.

Dostaliśmy wygodne łóżka z materaca-
mi , co także jest rzeczą rzadką na pół-
nocy, gdzie zwykle śpią na pierzach, któ-
re tutaj bardzo dobre i nader tanie.

Z resztą posadzka była woskowana,
ściany wyklejone papierem w obrazyprzed-
stawiające sceny Szwedzkie , wszędzie pa-
nowała najskrupulatniejsza czystość, a

wszystko kosztowało na dzień półtora riks-
dalera, to jest sześć złotych polskich i
pięć groszy; w Warszawie trzebaby za-
płacić trzy razy tyle, jeszcze w żadnym
hotelu takiej nie znalazłby czystości, ani
takiej uprzejmości ze strony gospodarza,
rządzcy a nawet stróża.

Ale za to restauracye u nas lepsze.
Po hotelach prócz mieszkania, kawy, her-
baty i chleba z masłem nic nie dostanie,
kto chce jeść obiad musi go sprowadzić
z restauracyi lub iść go w nich szukać.
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Te zakłady gastronomiczne są tu rzadkie
i wcale nie świetne. Najlepszy jest na
przedmieściu północnem założony nie da-
wno , i prawie umyślnie dla francuzkiej
marynarki bardzo często tu przebywają-
cej od przeszłego roku. Wszyscy w tej
restauracyi mówią po franeuzku ,

a nawet
niektóre dziewczyny do stołu usługujące.

Mieszkaniec Stokholmu jada w ciągu
dnia kilka razy. Z rana wstawszy pije
mleko z kilkunastu kroplami bardzo mo-
cnej kawy z małej szklaneczki, przytem
zjada tak nazwany knakbrod z masłem.

Knakbród nazywa się ten gatunek cia-
sta , którego używa za chleb üboga lu-
dność Stokholmu, a który zarówno widzi-
my na stołach najbogatszych osób, a na-
wet na stole królewskim, bo to jest po-
trawa narodowa. Robią go z cienko mie-
lonego żyta, a grubszy jest o mało co od
dwóch rubli srebrnych na sobie położo-
nych. Okrągły, nie większy od zwyczaj-
nego talerza, w środku ma dziurę, przez
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którą przewleka się sznurek do zawie-
szania na pułapie. Taki chleb przecho-
wują w chatach szwedzkich często przez
rok, czasami nawet przez ośmnaście mie-
sięcy, — nie psuje on się wcałe później i
nie jest twardszym jak był w dniu upie-
czenia. Kiedy zboże tanie, piecze go się
dużo, aby na długi czas wystarczył. Nie
jest on wcale niesmacznym , a rozmoczo-
ny w wodzie gorącej z masłem i z solą
daje dobre pożywienie. Chleba tak bia-
łego i smacznego jak u nas rzadko ujrzy
w Szwecyi, chyba w dostojnych domach,
za to chleba źle wypieczonego nie ujrzy
nigdy, bo tam każdy najbiedniejszy czło-
wiek zna się na tym darze Boga chlebem
zwanym, i umie go szanować w ziarnie,
mące i w pieczywie.

Co do zboża Szwecya ma go dość na
swoje potrzeby, ale go lubi wywozić za
granicę na sprzedaż, i dla tego jest dro-
giem.

Mieszkaniec Stokholmu jada w ciągu
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dnia kilka razy, jak to powiedziałem wy-
żej. Z rana mleko z odrobiną mocnej ka-
wy; o dziesiątej przegryza szynkę i wędli-
nę z chlebem, przytem pije wódkę; o go-
dzinie drugiej siada do obiadu, napiwszy
się wprzódy filiżankę zupy dość pieprzo-
nej dla pobudzenia apetytu, potem zjada
mięso gotowane i pieczone z kartoflami i
z inną włoszczyzną, nareszcie znów ro-
dzaj zupy z piwa, mleka, syropu, wiśni i
wina. Po obiedzie dają kawę z rumem. 0
szóstej wieczorem następuje lekka kolacya
z herbatą, nareszcie o dziewiątej przeką-
ska z wódką.

Wino, które tu bardzo drogie z przy-
czyny cła wchodowego, jest nadto fałszo-
wanem, zrobionem z mieszaniny buraczko-
wej z drzewem amerykańskiem, z spirytu-
su, rodzenków i innych przypraw. Porto,
Madera, Alicante najwięcej tu pijają, cho-
ciaż wiadomo jak mało takiego wina z
portów Portugalii i Hiszpanii teraz wywo-
żą , od lat bowiem kilku winnice tych kra-
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jów skutkiem niewytłómaczonego zimna
bardzo ucierpiały. Wina pyszniące się na-
zwą Bordeaux, St. Julien, Lafitte, Chateau
Margaux są prostą pikietą francuzką, zu-

pełnie jak u nas, tylko czasem jeszcze hoj-
niej wodą przesyconą. Szampana wystrze-
gają się poczciwi Szwedzi, i dobrze robią,
bo to kieszeń dziurawi i mozgi w egzalt
wprawia.

Dopiero w dni kilka po przybyciu mo-
jem, rozpatrzywszy się dobrze w mieście,
porozsyłałem zwyczajem miejscowym listy
polecające, którcmi mnie wyposażono w
różnych punktach Europy, a za powrotem
do domu późno wieczorem, zastałem kar-
ty wizytowe wszystkich prawie panów,
którym mnie polecono, i zaprosiny na śnia-
dania, obiady, podwieczorki i wieczerze.

Pierwszą wizytę złożyłem panu Gold-
smid, teściowi słowika Szwecyi, panny
Jenny Lind, która w przeszłym roku wBo-
ston zaślubiła się z Pastorem protcstant-
skim, który był jej pierwszym nauczycie-
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lem muzyki, o piętnaście lat od siebie star-
szym panem Otto Goldsmid. Opuścił on

zupełnie swój zawód teologiczny, i te-
raz jest znakomitym kompozytorem i pia-
nistą.

Czem czcigodnej pamięci Elsner był nie-
gdyś u nas w Warszawie, tern jest jeszcze
do dziś dnia stary Goldsmid w Stokholmie:
Professorem emerytem muzyki, piastują-
cym chlubnie berło Orfeusza. Zawsze mi
zostanie w pamięci i w duszy uprzejmość
tego starca, którego serce tak jeszcze ży-
wo biło na odgłos muzyki. Codziennie od-
wiedzałem staruszka okazującego mi tyle
przyjaźni w sposób tak niezmyślony, szcze-
ry i rzewny, że pamięć chwil z nim prze-
pędzonych nigdy z serca mojego nie wy-
gaśnie.

Bardzo lubił mówić o Jenny Lind, z któ-
rej jako teść i Szwed nie mało był dum-
nym, i czytał mi listy jej pisane z Ame-
ryki podczas tryumfalnej podróży swojej
odbytej w roku 1851 z panem Barnum sła-
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wnym Exhibitorem, któremu Ameryka nie
tylko zawdzięcza poznanie panny Lind i
wielkiego mnóstwa artystek i artystów, lecz
także mnóstwa innych ciekawości jak na-
przykład: automata mówiącego i śpiewa-
jącego , wampira poliszinela, karłów, ol-
brzymów i ślepych jasnowidzących, konia
wełną obrosłego a nawet i żywej Syreny,
tak pięknej jak nasza warszawska stoją-
ca na Starem mieście, a śpiewającej jak
Catalani. Tę Syrenę pokazywał we wszyst-
kich wielkich miastach Ameryki w ogro-
mnej umyślnie na ten cel zrobionej szklan-
nej bani, którą ledwo dziesięć koni wcią-
gnęło, i dopiero wSaint-Louis jeden Fran-
cuz rozkochawszy się w pięknej Syrenie i
uzyskawszy jej wzajemność dowiódł, że
takie Syreny i bez wody po lądzie uciekać
umieją. Pana Barnum pobito za tę misty-
łikacyą, która mu jednakże przeszło pół
miliona złotych polskich do kieszeni spro-
wadziła, ale za exhibowaniesłowika szwedz-
kiego pan Barnum nie został ani razu po-
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bitym i zarobił, jak to sam wyznaje w prze-
ciągu ośmiu miesięcy do czterech milionów
złotych polskich, to jest o pół trzecia mi-
liona więcej od samej panny Lind.

Żadna artystka, żadna królowa, żadna
bogini mitologiczna nie była nigdy i nigdzie
tak przyjmowaną jak Jenny Lind w Ame-
ryce. W Washington Prezydent Stanów Zje-
dnoczonych Fillmore wyszedł na jej spo-
tkanie, w Hawannie zaś Arcybiskup kato-
licki na czele wysokiego duchowieństwa
w solennym orszaku i w świetnych orna-
tach przyszedł podziękować surowej pro-
testantce za wsparcia udzielone przez nią
zakładom dobroczynnym pod zarządem du-
chowieństwa pozostającym. Prawda, że
10,000 dollarów (85,000 złł. pol.) to poda-
runek nie lada, nie wielu monarchów mo-

że się zdobyć na taką wspaniałość. Sło-
wik Skandynawii w przeciągu roku pod-
czas którego bawił w Ameryce, wydał prze-
szło milion na jałmużny wspomagając ró-
żne wyznania i różne narodowości. Spić-
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wał także i dla naszych w Nowym-York,
w Baltimore zaś dla Węgrów.

Piękną ma duszę i wzniosły umysł Sło-
wik Skandynawii, i czaruje nie tylko ta-

lentem, lecz także wdziękiem i najszlache-
tniejszemi przymiotami.

Nie dziwię się, że taką jest Jenny Lind,
szlachetna córka Szwecyi, bo istotnie przy
bliższem poznaniu przekonałem się, że da-
my tutejsze średniego stanu mogłyby bły-
szczeć w najpierwszych europejskich salo-
nach. W ich twarzach maluje się cała do-
broć ich duszy; mają dość wysokie czoła,
piękne długie niebieskie oczy przyćmione
gęstą brwią, w których czuwa łagodność
a zarazem świetnieje bystrość i rozum. Gło-
wę ich zdobią bogate blond bałwaniące
się włosy, kibić mają szlachetną i zgra-
bną; słowem gdyby nie rączka i nóżka
trochę za wielkie, nazwałbym je półno-
cnemi Hiszpankami, bo doprawdy bardzo
są ułudne, pełne naturalności i wdzięku!



199

Niemasz milszego, lepszego stworzenia jak
Szwedka, kiedy jestwesołą; anie bardziej
pociągającego i wzbudzającego spółczucie
jak Szwedka kiedy jest rozkochaną, smu-
tną.

Umieją one kochać namiętnie, nawet
miłością platoniczną! Wierne są pierwotwo-
rowi swojemu, któremu literatura szwedz-
ka zawdzięcza najstarszy swój zabytek.
Są to listy pisane przez zakonnicę, zam-
kniętą w klasztorze z woli rodziców. Mło-
da mniszka, mówiąc o swym kochanku,
jak Heloiza o Abelardzie, prawi o rozko-
sznych wieczorach, które przepędzała z
nim pod drzewem jedząc agrest i wiśnie,
z takiem czuciem, że się serce kraje.

Przyjrzałem się i strojom Szwedek. I
tu się übierają według najświeższej mody
paryzkiej, i sukien ich nie powstydziłaby
się naj wykwintniejsza elegantka warszaw-
ska. Ale brakuje im tu jednej rzeczy,
niezbędnej, koniecznej— oto dobrego szew-
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ca. Trzewiki i bóciki tutaj zrobione są
okropne, nie można w nich tańczyć zgra-
bnie. Dla tego dla dam dostojnych spro-
wadzają tutaj obówie aż z Francyi opła-
cając za parę Talara bitego cła. Dobry i
jakotako trzeźwy szewc warszawski, cho-
ciażby nawet nie był tak sławnym z talen-
tu jak Wituszyński lub Piotrowski, zrobił-
by tu w krótkim czasie fortunę, bo wy-
stawić sobie nie można jakie zajęcie wznie-
ca każdy transport trzewików paryskich
udam tutejszych, jak się wszystkie übie-
gają, żeby jak najśpieszniej mogły wybrać
co najlepszego i najwygodniejszego. Pierw-
sze transporta ostryg, sielaw i śledzi nie
wzbudzają więcej ruchu u Sądownictwa
Warszawskiego.

Kobiety z ludu są nadzwyczaj praco-
wite ; one to zajmują się wyładowaniem
okrętów, i są używane do tych robót, któ-
re u nas w Polsce należą do mężczyzn.
Jeszcze tu kobiety usługują po kawiar-
niach, restauracyach, a nawet hotelach.
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co znacznie wpływa na demoralizacyą,
która wkradła się nie tylko do klassy naj-
wyższej, jak to się w każdym kraju sta-
ło, ale nawet do klassy niższej, która po-
winnaby pozostać zdrowa, aby mogła od-
radzać wyższą, już prawie pruchniejącą.
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XIV.

CANROBERT I DREYSCHOK W SZTOKHOLMIE.

Jednego przyjmowano wystrzałami od
których odgłosu zadrżały góry, morza, za-
toki i jeziora, drugiego przyjęto śpiewem,
którego echo ozwało się w sercach wszyst-
kich mieszkańców Sztokholmu; jednego i
drugiego sława już tu oddaAvna zaleciała,
jeden wyrobił ją sobie rozlewem krwi a
drugi wylewaniem duszy wdziękami har-
monii, ale teraz obaj są w Sztokholmie, i
artysta musi się przyczynić do świetnego
przyjęcia, jakie w teatrze gotują żołnie-
rzowi.
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I ja także byłem jednym z szczęśli-
wych synów Orfeusza, zaszczyconych od-
powiedzialnością za to przyjęcie, i widać
nieźle wywiązałem się z zadania mojego,
bo mnie najdostojniejszy dwór raczył za-
szczycić łaskawem przyjęciem i drogocen-
nemi podarunkami.

Professor i Doktor Muzyki Dreyschock
został ozdobiony krzyżem Wazy, co mu wiel-
ką zrobiło przyjemność.

Więc go przyjęliśmy, Generała Canro-
bert, hymnem francuzkim, już nie Marsyli-
janką, bo ta jest srogo zakazana, lecz
niewinnym en partant pour la Syrie, a
potem zagrano hymn patryotyczny Szwe-
dów przejmujący, dziki, unoszący jak hu-
gonockie hymny Meyerbera. Szwedzi umie-
ją dobrze śpiewać swoje patryotyczne pie-
śni, na ich odgłos zdaje się że widzisz, jak
górale Dalekarnii stępują z swych wyso-
kich siedzib, i zarazem zdaje się, że wi-
dzisz Gustawa Adolfa modlącego się na po-
lach Liitzen w pamiętnym dniu w którym



204

miał zwyciężyć i umrzeć. Jest cóś nie-
słychanie uroczystego w tych hymnach wo-
jowniczych przeplatanych religijnym cho-
rałem.

Generał francuzki zwiedza wszystkie
wojskowe zakłady i obóz, w którym obe-
cnie stoi z piętnastu tysiącami wojska
szwedzkiego, to jest połowa całej armii (*).

Dziwią się Francuzi, że tak mało wojska,
ale Szwedom nie potrzeba więcej, bo na-
ród kocha Monarchę, szanuje prawa i na-
miętnie lubi pracować, organizować się
w czystych domkach i składać pieniądze
do kufra. Jednem słowem naród ten wie-
rzy w skuteczność pracy, a wcale nie wie-
rzy w stałość dzisiejszej polityki Napoleo-
na, i lubo jego posłannika przyjmuje bar-
dzo grzecznie i entuzyastycznie, jednakże

(*) Udowodnione jest tablicami statystycznemi sporządzo-
nemi w r. 1854, ze Szwecya licząca przeszło pól
czwarta miliona ludności, może w czasie wojny posta-
wić 150,000 wojska lądowego i 25,000 marynarzy bez
pomocy Norwegii. Przyp. Wydawcy.
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okazuje wyraźną chęć pozostania w ści-
słej neutralności, w której mu jest bar-
dzo dobrze, bo w tych czasach handel
bogaci ten kraj niezmiernie.

Przypatrzyłem się owemu żołnierzowi
szwedzkiemu, którego wspomnienia są u

nas w Polsce , świeże , że nawet jeszcze
w nietrwałej chłopskiej pamięci żyją.

Dalibóg szwedzki żołnierz takim jest
dzisiaj, jakim był za Karolów i Gusta-
wów, jakimnam go malują dobrzy nasi ma-

larze zwłaszcza Hadziewicz , Suchodolski,
Brodowski, Korsak i Pillati.

Tylko inaczej übrany i już nie nosi
czupurzystcgo kapelusza z dużemi skrzy-
dłami lub przyłbicą, lecz spiczasty ka-
szkiet z pomponem, ale z resztą tenże
sam wysoki wzrost, też same jasne wąsy
na fizyognomii czerwonej, surowej , ale
podniesionej jakićmś religijnem uczuciem
i cokolwiek wznieconej trunkiem.

Żołnierz szwedzki nie przestał być lu-
bownikiem sznapsa, i jeden kamrad dru-
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giego nazywa żartobliwie snaps - fuggel,
to znaczy ptakiem sznapowym; ale po-
mimo tego wojownik skandynawski nie
zrobi nigdy żadnej breweryi i po capstrzy-
ku zostaje w szeregu, wydobywa i łado-
wnicy książkę do nabożeństwa, zdejmuje
kaszkiet i w jednym potężnym chorale
dziękuje Panu Zastępów za to , że Szwe-
cya już nie ma nieprzyjaciół, i że się czu-
je szczęśliwą po długoletnich wojnach.

Wystawić sobie nie można jak uroczy-
sty sprawia widok tak dzielny hufiec lu-
dzi sławiących Boga za pokój, ludzi, o
których się ma przekonanie, że w razie
boju biłby się jak żołnierze Leonidesa.
Ale każdy z tych ludzi ma ojca lub matkę,
albo żonę, braci, siostry, a nawet dziatki,
każdy z nich wie , że w sobie posiada si-
łę , wystarczającą na wyżywienie zaszczy-
tną pracą kilkorga osób. Więc nie życzą
sobie wojny, Bogu dziękują za pokój, i
chwile służby wojskowej słodzą sobie szna-
psikiem i szczerą czystą modlitwą.
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Takim jest żołnierz szwedzki, obywa-
tel kraju swojego, wybierający reprezen-
tanta swojego na Storting, tak jak i każ-
dy inny sposób do wyżywienia posiadają-
cy, lata dojrzałości umysłowej używający
członek rodziny szwedzkiej.

Inaczej wgwardyi przybocznej. To już
całkowite żołdaki, dobrze płacone, wy-
bornie żywione, ślicznie przystrojone. To
już nie obywatele kraju—to bezpośredni
służalce korony. Każdy może być gwar-
dzistą, kto ma wzrost, piękność, zwin-
ność , zręczność i sprawowanie po temu.
Jednakże król Oskar, dobry, uczony, kraj
szczerze kochający Monarcha, ledwie dwa
tysiące SzAvedów i ośmset Norwegezyków
może złowić do swej przybocznej gwar-
dyi , podzielonej w nieliczne hufce artyl-
lcryi, kawaleryi, linii i strzelców cel-
nych , tak uzbrojonych w dzielne sztućce
jak strzelcy Winceńsey, a daleko piękniej
übranych w tyrolskie kapelusze z wień-
cem piór cietrzewich. Gały hufiec strzel-
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ców celnych złożony jest z Norwegczy-
ków, którzy tu osobne mają baraki z ba-
ryerami malowanemi w własne kolory na-
rodowe.

Król Oskar dodaje temu pół-batalijono-
wi z własnej szkatuły sto talarów bitych
żołdu na dzień, pomimo to Storting Nor-
wcgski chce odmówić królowi prawa re-
krutowania swej gwardyi pomiędzy Nor-
wegezykami, ato dla tego, że się gwar-
dya Stokholmska ogromnie rozwirusowa-
ła, iże wróciwszy do kraju zły przy-
kład daje surowym cnotliwym synom Nor-
wegii.

Poznałem się także z markietanką
szwedzką, dzielną, wysoką , młodą i bar-
dzo urodziwą kobietą w botach Welling-
tońskich w szerokich karmazynowych spo-
dniach i w mundurze wojskowym nowo-
żytnym , to jest w litewce wyszywanej
pętlicami jak czamarka. Na głowie nosiła
czapurzysty tyrolski kapelusz z jedneni
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skrzydłem zadarłem i spiętem kokardą
narodową.

Tę dzielną markietankę znano pod na-

zwą: ~rfe tappere Landsoldat" to jest
waleczny lądowy żołnierz dla tego, że
umiała bardzo dobrze śpiewać piosnkę na-
rodową szwedzką znaną pod tym tytułem.

Stary pan Goldsmidt, prosił ją, aby
tę piosnkę dla mnie zaśpiewała.

— „Nie zrobię tego" — powie lekko sic
rumieniąc markietanka szwedzka.

— ~A dla czego?" — spyta pan Gold-
smidt , z którym rozmawiałem po nie-
miecku.

— „Bo w tej pieśni powiedziano, — „że
Niemcy muszą być zdeptani nogami przez
Szwedów, nie chcę obrażać narodowości
tego pana" — rzecze z delikatnością mar-
kietanka.

— „Ależ na miłość Boga, ja nie jestem
Niemcem; tylko Warszawianinem czystej
krwi."

— „A to co innego . Szwedzi lubią War-
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sząwę, chociaż ich tam podobno nie mało
zginęło za dawnych czasów" — odpowie
Jungfru Kalty, i nuż w najlepsze śpiewać
owym głosem donośnym, od którego się
ozwały echa gór okolicznych.

Dzielna dziewczyna miała dwóch bra-
ci w tym samym pólku, którzy się opie-
kowali jej honorem i cnotą, ona zaś za
to wywdzięczyła się sznapsikami i pra-
niem ich bielizny, pieniążki zaś zabierała
do kieszeni i posążek sobie skarbiła. Bę-
dzie szczęśliwą ta dziewczyna, pójdzie za
mąż za jakiego sierżanta, wróci do roli
i rodzić będzie dzielnych Szwedów.

Jednakże tam zupełnie inaczej! oh!
inaczej!!

Generał Canrobcrt i cały jego świetny
sztab przepędzali codziennie po kilka go-
dzin w obozie pod Stokholmem , patrząli,
badali, śledzili, podziwiali wyborną po-
stawę żołnierza szwedzkiego, tylko się
dziwili, że go tak mało.
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— „Storting nie uchwalił pieniędzy na
utrzymanie większej ilości żołnierza."

— ~Więc rozpędzić Storting, tak jak
my rozpędziliśmy reprezentantównaszych."

— ~Ale nasz Storting złożony z czte-

rech izb — z izby Biskupów, z izby szla-
checkiej , z izby mieszczan i z izby wie-
śniaków, a jak się obrazi tę ostatnią, to
nam niezawodnie zejdą na kark górale
z Dalekarnii, pomiędzy którymi znajdują
się nasi najlepsi żołnierze, którzy tu z na-

mi wysłużyli pięć lat i dobrze umieją
władać orężem ," — odpowiedzą wojacy.

— „Sacre pays! "
— powie Canrobert do

swojego adjutanta — „tu trudno byłoby zro-
bić ośmnastego Brumaira, lub wykonać
cóś takiego jak my pomogliśmy wyko-
nać Ludwikowi Napoleonowi dnia drugie-
go Grudnia.

— „Parblcu!" odpowie półkownik Mar-
siliac , ~zwłaszcza że Gustaw Trzeci przy-
płacił tutaj podobne coup d'etat życieiri a

Gustaw Czwarty koroną. Bah! Marszałku
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to nie tak łatwo z tą kanalią jak z nami;
my lubimy zmiany, a ci ludzie widać szcze-

rze pokochali dynastyą Bernadottego, i wca-
le nie marzą o lepszym stanie ; — chcą sic
rozmnażać i organizować na tych skałach,
na których nie braknie miejsca. Pal ich dja-
bli! nic tu nie wskuramy Marszalku, nie
wciągniemy ich w wojnę , trzeba będzie
zawrzyć pokój."

Tę odpowiedź podsłyszałem wcale nie
wyciągając ucha, bo pułkownik Marsiliac
przemawiał niezmiernie głośno nie przy-
puszczając , żeby w liczbie widzów znaj-
dowali się po francuzku rozmawiający
ludzie.

Istotnie ten naród szczerze kocha pa-
nującą dynastyą, ale też Monarcha i cała
jego rodzina pod wszystkiemi względami
zasługują na miłość poddanych. Król Oskar
jest nie tylko uczonym, lecz co się nazy-
wa świetnie wykształconym człowiekiem.
Jego ważne dzieło ~0 więzieniach i ich
wpływie na moralność człowieka" zostało
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tłómaczonem na ośm zagranicznych języ-
ków, i zjednało królowi tytuł członka naj-
uczeńszych towarzystw, jego zaś płody mu-
zyczne są prawdziwie piękne i nadają mu
prawo do nazwania się genialnym artystą.

Następca tronu lubo jest Generałem
Gwardyi i Dowódzcą własnego prześliczne-
go pólku Huzarów, więcej się jednakże
oddaje naukom i sztukom niż wojskowo-
ści, i bardzo rzadko kiedy występuje
w mundurze.

Zachwycony grą Drcjschoka, który isto-
tnie mechanizm lewej ręki do najwyższej
dotąd przez nikogo nie zdobytej wzniósł
potęgi. Następca tronu rzekł do niego żar-
tując :

— „Ależ Pan zupełnie nie masz lewej
ręki. "

— „Jakto Mości Książe — czy Wasza Kró-
lewiczowska Mość nie widzi, że mam le-
wą rękę " rzecze Niemiec truchlejąc i nic
pojąwszy myśli księcia.
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— „Ah nie! Pan masz dwie ręce pra-

we kochany Doktorze Drejschok" — odpo-
wie królewicz, i teraz dopiero Wirtuoz
pojął znaczenie komplementu.

Królowa, która jak wiemy jest córką
nieboszczyka Eugenijusza Beauharnois, a
zatem katoliczką, dała pięćset bitych na
odprawienie uroczystej mszy wjednej kato-
lickiej świątyni znajdującej się w Szwecyi,
w Kościele Piotra i Pawła od roku 1838
oddanym obrządkowi katolickiemu. Jest-
to przybytek Pański bardzo gustownie o-
zdobiony oknami gotyckiemi w kolorowe
szkła, nadto pysznemi marmurowemi po-
sągami , przedstawiającemi Apostołów i
porfirową chrzcielnicę , jakiej drugiej na
świecie nie ma; nadto kilkoma nagrob-
kami, mianowicie grobowcem hrabi Mon-
telambert przed kilkoma laty tu zmar-
łego.

Sławna msza Drejsehoka wykonaną tu
została pod jego dyrekcyą przez stu trzy-
dziestu artystów, artystek, dyletantów i
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dyletantek i najpiękniej się udała, tak że
zachwyciła wszystkich nawet surowych
synów Marsa i Neptuna tutaj z Francyi
przybyłych.

Całe a liczne zgromadzenie prócz mu-
zykantów składało się z cudzoziemców,
pomiędzy Szwedami bowiem nic ma ani
jednego Katolika, Kalwina lub Żyda —

wszyscy są wyznania luterskiego , przyję-
tego na synodzie w Upsali r. 1593. Ka-
tolików w Stokholmic zamieszkałych jest
około 400, ich dzieci jeślipozostająw kra-

ju pospolicie przechodzą na protestantów,
aby mogli zyskać prawo wstąpienia B

do służ-
by rządowej , żaden różnowierca, nie mo-
że tu zostać urzędnikiem nawet Kalwin.

Szwedzki naród tak dobry i światły,
nie umie jeszcze ocenić Katolicyzmu, wy-
stawia go sobie potwornie jako nieszcze-
rego przyjaciela postępu, i pojąć nie mo-
że ile jest żywiołów szczęścia i mądrości
w pokornem uznaniu przywileju nieomyl-
ności , spadającego na wszystkich następ-
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ców Piotra Świętego. Ci dumni synowie
ziemi, nie chcą poświęcić dla dobra Ko-
ścioła najmniejszą cząstkę własnego myl-
nego przekonania, i wolą się rządzić wła-
snym rozumem !!! Bodajby im to na do-
bre wyszło; ale mi się jednakże zdaje,
że taka zbytnia ufność w swój rozum i
w siły swoje jest grzeszną i doprowadzić
musi do zgubnej zarozumiałości.

Nie mało mię dziwiło, że tutejszy Wi-
karyusz Apostolski Przewielebny Studach
żył bardzo ściśle i przyjacielsko z wszyst-
kiemi Biskupami Szwedzkimi, a nawet

z Arcybiskupem Upsalskim, Prymasem Pań-
stwa, bardzo zagorzałym Protestantem, któ-
ry śmiał królowi Oskarowi wyrzucać swe

ożenienie się z Księżniczką Katolicką. Ka-
tolicki Prałat utrzymuje, że nigdzie w świe-
cie nie napotkał uczeńszych i szlachetniej
myślących ludzi, jak pomiędzy Wysokiem
duchowieństwem Szwccyi, i że każdy z dwu-
nastu Biskupów tego kraju wysokie zaj-
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muje miejsce , jako uczony i gorliwy roz-
krzewiciel światła.

Pastorów jest w Szwecyi trzy tysiące
sześćset. Kollatorowie i gminy wybierają
ich z pośród kandydatów uznanych przez
Uniwersytet i przez Konsystorz. Pastoro-
wie wybierają z pomiędzy siebie swych
dziekanów, a dziekani przedstawiają Kró-
lowi kandydatów na wakujące Biskupstwo,
Biskupi przedstawiają znów Arcybiskupa.
A zatem vox poptdi rozstrzyga los wybo-
rów, protekcye i fawory zwichnąć go nie
mogą; dla tego też pomiędzy Biskupami
Szwecyi tyle prawdziwie świetnych mę-
żów.
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XV.

Z STOKHOLMO DO POZNANIA. MARYNARKA PRUSKA

Dnia 19 Listopada znowu zagrzmiały
wszystkie działa w porcie i cytadelli.
Marszałek Canrobert, Nadzwyczajny Am-
bassador Cesarza Francuzów opuszczał sto-
licę Szwecyi, żegnały go ziemia i morze.

W pół godziny po odjeździe Marszał-
ka do Helsingborga zaczęła dyszeć w przy-
stani korweta szrubowa Pruska Frederyk-
fVilheln- Wyrobiłem sobie u kapitana
tego wojennego statku miejsce do Szcze-
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cina, dokąd dążył co miał tchu z depesza-
mi od Ambassadora Pruskiego w Stokhol-
mie. Trzeba było rzucić wszystko, poże-
gnać się ze łzami w oczach z łicznemi
przyjaciółmi, przysiądz, że wrócę najda-
lej za dwa lata, i puścić się na morze,
na którem panowała zupełna cisza.

Ale dla tak dzielnego śrubowca jak
nasz Frederyk Wilhelm, ani cisza, ani wia-
try przeciwne nie są zawadą; biegliśmy
prawie z taką szybkością jak na kolei
żelaznej, odkładając trzy mile geografi-
czne na godzinę.

Trudno sobie zrobić wyobrażenie o spo-
kojniejszej i śpieszniejszej podróży; ja
przynajmniej nigdy nie odbyłem podobnej,
i wszyscy oficerowie naszej korwety za-

ręczali mi, że podobna cisza na Bałtyku,
zwłaszcza w miesiącu Listopadzie jest fe-
nomenalnością.

Pierwszy też raz w mcm życiu miałem
sposobność podziwiać marynarkę wojenną
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króla Pruskiego. Jest to sobie niedawno im-
prowizowana marynarka, a jednakże , o
ile o tern sądzić mogę z załogi Fredery-
ka Wilhelma, ma doskonale wyrobionych
żeglarzy, wybornie wyglądających maj-
tków. Służba odbywa się tak porządnie
i dobrze jak na statkach angielskich lub
francuzkich, i jestem pewien, że i w boju
Prusacy dotrzymaliby placu, byleby nie
przeciw bardzo przemagającej sile rozu-
mie się. Szkoda, że wyprawa Pruskiej
marynarki przeciw Cesarzowi Marokań-
skiemu nie przyszła do skutku, widzieli-
byśmy po raz pierwszy pruskiego Neptu-
na w ogniu, ale może wkrótce przyjdzie
do wyprawy przeciw cesarzowi Sulukowi,
który obraził monarchią pruską w oso-
bie wice-konsula pruskiego pana Witte,
posiadającego dystylarnią wódki w Port-
au-prince. Zaręczają, że Monarchia pru-
ska ujmie się za swego wice-konsula obi-
tego przez pijanego Suluka w własnej dy-
stylarni, i że mu wypowie wojnę umyślnie
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aby swoją marynarkę w użycie wprowa-
dzić.

Pruska marynarka nie jest tak słabą
jak się zdaje; składa się obecnie:

1. z Fregaty żaglowej 048 działach. Jest
to właśnie ów sławny Gefion zdobyty
w r. 1819 pod Ekernfórde przez ar-
mią prusko-szlezwicko-holsztyńską na
Duńczykach. Prussy przysądziły so-
bie tę piękną zdobycz, która jest
ozdobą marynarki króla Frederyka
Wilhelma.

2. Korweta szrubowa Frederyk Wilhelm
o 12 działach. (Właśnie taż sama na
której teraz jadę z Stokholmu do
Szczecina).

3. Korweta żaglowa Amazonka o 12 dzia
łach.

4. Dwa statki transportowe każdy o 30
działach i jeden statek transportowy
o 6 działach*
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5. Szalup kanonierskich 36 każda o 2
działach.

6. Kryp bombardskich 6 każden o 1 mo-
ździerzu.

Przytem znajduje się w naprawie pa-
rowa korweta Barbarossa o 10 działach,
a stawiają się dwa skunery o sześciu
działach.

Ze wszystkiem statków 51 z 191 dzia-
łami, z załogą 1,180 ludzi i z 66 ofice-
rami. Na stopie wojennej załoga liczy
3,126 ludzi.

Król wymaga od oficerów swej mary-
narki wielkiej zdolności i niepośledniej
nauki, dla tego też żaden pruski szlachcic
nie służy ani w artyleryi, ani w inżynie-
ryi, ani w marynarce , co z resztą, jak
tu utrzymują, nie jest wielkiem nieszczę-
ściem dla tych uczonych broni.

Spostrzegłem, że młodzi oficerowie ży-
ją w wcale poufałej komitywie z swemi
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staremi podoficerami, że z niemi rozma-
wiają godzinami całemi i nawet romu się
napiją. Ale ci starzy podoficerowie są to

doświadczeni marynarze, którzy jako ka-
pitanowie marynarki kupieckiej prowadzi-
li nieraz i własne okręta po wszystkich
morzach Europy i Ameryki. Nie można
im było dać szlif oficerskich, bo to lv*
dzie małego wychowania , ale płacę po-
bierają lepszą od oficerów i wygodnie są
utrzymani na okręcie. Oni to są właśei-
wemi kształcicielami i węgiclnemi kamie-
niami marynarki pruskiej, już się zaczy-
nającej czuć na siłach i pragnącej wawrzy-
nów zwycięzkich zdobytych choćby na
Suluku.

Otóż to wszystko sobie przypomniałem
dążąc na brzegi Pomorza, niegdyś także
nasze, a teraz zamieszkałe ludem, któ-
rych srogości doświadczyliśmy na brze-
gach Warty w r. 1848. 4

Po trzydziesto - godzinnej podróży za-
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rzucamy kotwicę w porcie Szczecińskim.
Spieszę na ląd wraz z kapitanem; staję
w dworcu kolei żelaznej właśnie w chwi-
li , w której pociąg odjeżdża do Pozna-
nia.

I staję w Poznaniu w czterdzieści dwie
godzin po odjeździe z Stokholmu. Zapew-
nie nikt przedemną tak szybkiej nie odbył
podróży z stolicy Szwedzkiej do stolicy
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, i oczom
moim wierzyć nie chciałem, gdy całkiem
jeszcze odurzony chorałami i kanonadami
Stokholmskiemi, zoczyłem się w bazarze
poznańskim wśród zgiełku i gwaru wiel-
kopolskiego.

Tak jest— oczom , uszom , żadnemu
zmysłowi mojemu wierzyć nie chciałem,
osłupiałem na widok tej ogromnej różnicy
zachodzącej w postaci kraju i w ustroju
narodu pomiędzy dwoma dawnemi sąsia-
dami , którzy przez tak długi czas z sobą
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w aż zanadto ścisłej styczności byli, —

jak to dowodzą szańce i kości szwedzkie
gęsto rozsiane po obszarze Polski.

W czem też podobni jesteśmydo Szwe-
dów dzisiaj jeszcze?

W uprzejmości z jaką ud:*ielamy go-
ścinność, w gotowości do wszystkich po-
święceń gdy idzie o honor narodowy.

Może jeszcze pod wielu innemi wzglę-
dami zachodzi podobieństwo pomiędzy na-
mi a dawnemi nieprzyjaciółmi, którzy nas
dzisiaj szczerze kochają ?

Ziomkowie sprzykrzywszy sobie po-
dróże po wydeptanych ścieżkach niemiec-
kich i francuzkich, korzystać może będą
z ułatwionych środków kommunikacyi, i
poznawszy naród tak godny poznania, od-
powiedzą na to pytanie godniej niż ja od-
powiedzieć zdołam.

Skończmy to dziełko słowami innego
zasłużonego podróżo-pisarza , który umiał
ocenić Szwedów:
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— ~W ich sercach prawość, w umy-
słach oświecenie, w żądaniach swoboda,
w dzielnem ramieniu rękojmia dalszego
bytu." (Tyszkiewicz T. II p. 291.)

Koniec.


